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شــایــعــ� آرامــش دســتــان تــو در ایــن شــهــر

غــوغــا شــده...

بــراے مــردم شــهــر،شــایــعــہ..

بـــراے مــن،حــقــیــقــتــے شــیــریــن

[zanboor]



خالصه رمان شایعه:

دختر داستان ما توی یه شرطبندی بادوستاش قرار میذاره که برای یکی از خوانندهای معروف کشورمون شایعه درست 

کنه،این شایعه باعث زیرو رو شدن زندگی خوانندمون میشه...

ژانر:عاشقانه،طنز،اجباری

شایعه

پارت۱

هوووف،این دبیر ریاضی ام که دست از درس دادن بر نمیدازه.

ملودی اومد در گوشم گفت:داری به چی فکر میکنی که مثه قاتال به این معلم بخت برگشته نگاه میکنی؟

بهش نگاه کردم و با بی حالی گفتم:خستم دارم از گشنگی میمیرم.

این هم که وقتی فکش رو باز کرد با چند نذر و نیاز هم بسته نمیشه.

ملودی:یه چند دقیقه دیگه زنگ میخوره از دستش خالص میشیم.حاالم گوش کن تا از کالس بیرونم ننداخته.و خودش 

مشغول جواب دادن به تمرین ریاضی شد.

ناچار سرمو چرخوندم و مثال به درس گوش دادم. بعد از خوردن زنگ لعیا که یکی از زرنگای کالس بود با لبخندی که چال 

گونه اش رو به نمایش می گذاشت گفت:خسته نباشید،انشاا� جلسه بعد نیاین که خستگی ماهم در بره.بااین حرفش بهش 

فهموند که چقدر ِزر اضافی زده.

معلم از رو نرفت و گفت:درسمون عقبه باید سریع خودمون رو به بقیه مدرسه ها برسونیم. 

خداروشکر بعد ازینکه این حرفو زد از کالس خارج شد

شایعه

پارت۲

وسایلمون رو جمع کردیم و همگی از کالس زدیم بیرون.

به آنا نگاه کردم که داشت واسه بچه ها باصدای بلند جک تعریف میکرد،وقتی ک جک تموم شد همگی بدون توجه به اینکه 

تو خیابونیم با صدای بلند زدیم زیر خنده.

یه پسر که از الغری زیاد شباهت زیادی به گشنگان سومالی داشت باگذشتن از کنارمون گفت:قــــربــــون 

خـــندهــــاتــــووووون.

با شنیدن حرفش دهنامون که اندازه غار باز شده بود و بدون شک تا لوزالمعده امون پیدا بود،خود به خود بسته شد و تند 

تند به راهمون ادامه دادیم یه چند قدم که از اون پسر جدا شدیم دوباره شروع به خندیدن کردیم و بقیه راهو خیلی 

خانمانه و آروم رفتیم.هممون خونه هامون توی یه کوچه بود(آنا،آرامش،ملودی،ترانه،بهاره،

لعیا)

و مسیر رفت و برگشت مدرسه رو باهم بودیم.

بعد از اینکه باهاشون خداحافظی کردم درو باز کردم و از حیاط با صفامون گذشتم و به درون خونه پا گذاشتم.

_ســـلــــااااام،مــــامــــان گشنمه.

مامان از آشپزخونه اومد بیرون و گفت:

سالم گل دختر،برو دستو صورتتو بشور تا غذارو بکشم.



باخستگی گفتم:باشه.

کولمو کشون کشون به اتاقم بردم...

شایعه

پارت۳

چادرمو به چوب لباسی آویزون کردم و لباس فرم مدرسه رو با یه تونیک سبزآبی و شلوار راحتی تعویض کردم.

نگاهی به آینه انداختم چون مقنعمو بد از سرم در آورده بودم،موهام بهم ریخته شده بود ولی حوصله نداشتم مرتبشون 

کنم.

موهام به رنگ خرمایی بود و چشمام درشت و عسلی،لبهایی برجسته و صورتی رنگ؛صورتی ِگرد و پوستی گندم گون.

باصدای شکمم به خودم اومدمو دست از تجزیه و تحلیل خودم برداشتم.

به آشپزخونه رفتم.مامان سفره رو پهن کرده بود و غذا که قلیه میگو بود رو کشیده بود.

بابام از میزغذاخوری خوشش نمیومد و معتقد بود که پای سفره نشستن صمیمانه تِر، به همین خاطر میزغذاخوری نداشتیم.

بانشستنم سر سفره مامان هم رو به روم نشست.

رو بهش گفتم:

داداش امیر و آبجی زینب کجان؟

مامان:امیر دوستش بهش زنگ زد که حتما امروز باید برن شیراز و فرجه امتحانی رو کنار هم باشن تا اگه اشکالی دارن باهم 

برطرف کنن.

زینب هم با نامزدش رفته بیرون.

شایعه

پارت۴

-آها،مامان فکر نمیکنی این زینب پرو شده هرروز پیش نامزدشه؟

مامان:بذار نوبت خودت برسه،خودتم می بینیم.

برای عوض کردن بحث گفتم:چرا واسه خودت نکشیدی مامان؟

مامان:منتظرم بابات از سر کار برگرده.

غذامو تا آخر خوردمو هم زمان با بلندشدن گفتم:مرسی مامان خیلی خوشمزه بود.

مامان:کجا؟سفره رو جمع کن ظرفت هم بشور.

-هوووف.

بعد ازاینکه کارایی که مامان گفته بود رو انجام دادم،به اتاقم رفتم تا کمی استراحت کنم.

شب شده بود و عمو کیامرث با خانواده چهار نفره اش ک شامل:خودش و خانمش و دوتا دختراش میشدن اومده بودن 

خونمون.

داشتم کمک مامان میوه هارو خشک میکردم.

-مامان جان تو برو بشین من و زینب همه کارهارو انجام میدیم.

مامان:باشه،ولی حسابی حواستون رو جمع کنید که ظرفامو نشکنید.

_مامان ما که بچه نیستیم خودمون حواسمون هست.

بعد از رفتن مامان من و زینب هم مشغول شدیم.

میوه هارو خشک کرده بودم و میخواستم بشقابارو آماده کنم که زینب گفت:



تو نمیخواد بشقاب آماده کنی،میزنی میشکنیشون آبرو برامون نمیمونه.

-ای بابا حاال من یه لیوان دیروز شکوندما!

شایعه

پارت۵

زینب:آره تو راست میگی،پس کی بود جلو خاله لیالاینا سینی پر از شربت از دستش افتاد؟!

باخنده ادامه داد:تو هنوز قبول نداری که دست و پاچلفتی.

-بهتر من که از خدامه بشینمو کاری انجام ندم.

زینب با خنده گفت:حاال ناراحت نشو یه خورده دست و پاچلفتی بودن که اشکالی نداره.

چشم غره ای بهش رفتم و نگاه ازش گرفتم.

بعد از اینکه از عمواینا پذیرایی کردیم نشستیم به حرف زدن و دور و ور ساعت:۱۱:۰۰بود که مهمانها قصد رفتن کردند.

بعد از بدرقه مهمونها رو به مامان کردم و گفتم:من برم بخوابم فردا صبح میخوام برم مدرسه.

مامان:برو بخواب عزیزم.

زینب:چی چیو بره بخوابه! کی میخواد این همه ظرف و ظروف کثیف رو جمع کنه و بشوره؟

مامان:زینب جان تو هم برو بخواب.

و با خنده اضافه کرد:فردا طبق معمول با آقا حسن(نامزد زینب)میخوای بری بیرون.

زینب:عه مامان من کی با حسن رفتم بیرون؟!

-بگو کی نرفتم؟

بابا زینب رو بغل کردو گفت:دخترمو اذیت نکنین،راست میگه هفته که هفت روِز اون پنج روزش رو پیش نامزدشه.

باهم دیگه زدیم زیر خنده.

بدون توجه به اخم و َتخم زینب به اتاقم رفتم و خوابیدم.

شایعه

پارت۶

صبح با صدای مامان که داشت صدام میزد بیدار شدم.

یه چشممو باز کردم و گفتم:میخوام بخوابم خوابم میاد.

پتو رو کشیدم رو سرم،مامان از روی سرم درش آورد و گفت:بلند شو خوابالو مگه تو مدرسه نداری؟

-ساعت چنده؟

مامان:ساعت۶:۳۰دقیقه است.مگه تو نبایدساعت۷:۰۰ مدرسه باشی؟

-باشه مامان شما برو منم میام.

مامان:نخوابیا.

بعد از رفتن به دستشویی به آشپزخونه رفتم.مامان و بابا داشتن صبحونه میخوردن.

-سالم

بعد از اینکه جواب سالمم رو دادن پرسیدم:زینب کجاست؟

مامان:خوابه کی دیدی این موقعه بیدار شه؟

-هیچوقت!

بابا:بیا صبحونتو بخور بابا جان،انگار هنوز خوابی که سوال دونسته رو میپرسی!



با گفتن نه بیدارم نشستمو شروع به خوردن کردم.

بابا:معلومه چقدر بیداری،آخه کی با چاقو چاییشو هم میزنه با قاشق پنیر بر میداره؟

-ها؟!

مامان:ولش کن این تا از خواب بیدار شه زمان میبره.

بعد از اینکه صبحونمو تموم کردم به اتاقم رفتم و لباس فرم مدرسه رو پوشیدم.

شایعه 

پارت۷

به طرف در رفتم و درحالی که کفشمو میپوشیدم گفتم:خداحافظ.

مامان:یه لحظه وایسا...ظهر که اومدی وسایلتو جمع کن میخوایم بریم روستا خونه مامان بزرگت.(مامان بزرگ مادریم)

-مامان من مدرسه دارم نمیتونم بیام.

مامان:پس کی کنارت باشه که تنها نباشی؟زینب هم میخواد بیاد.

-به بچه ها میگم بیان پیشم.

مامان:عزیزم دو روزه دیگه میریم و میایم.

بابا:زهره بذار راحت باشه،زهرا جان اگه میخوای بمونی بمون.

-مرسی،خدافظ.

از خونه زدم بیرون،بچه هارو دیدم که توی کوچه منتظرم بودن.

ترانه:کجایی؟علف زیر پامون سبز شد.

-عه!خوبه پس سرگرم علفا بودی حوصله ات هم سر نرفته.

بدون توجه به غر،غرهای ترانه راه افتادیم و به مدرسه رفتیم.

بعد از برگزاری مراسم صبح گاهی به کالسامون رفتیم و جریان رو به بچه ها گفتم.

ترانه:حاال راستشو بگو ما بیایم یا دوست پسر جیگرت میاد از تنهایی درت میاره؟

-ِتری تو باز َتوهم زدی؟

ترانه:بده فکرای خوب خوب واست میکنم؟

-حاال ول کن این حرفارو،میاین یا نه؟بهمون خوش میگذرها.

همٔه بچه ها موافقتشون رو اعالم کردن.

شایعه

پارت۸

با اومدن دبیر همگی سرجاهامون قرارگرفتیم و به توضیحاتش گوش دادیم.بعد از تموم شدن وقت مدرسه به خونه هامون 

رفتیم.

با باز کردن خونه و نبود مامان متعجب به آشپزخونه رفتم.یادداشتی روی یخچال دیدم.

خط بابا بود:ما یه خورده زودتر رفتیم.مامانت برات غذا گذاشته گرم کن بخور.مواظب خودت باش.

با بی حوصلگی قورمه سبزی ای که مامان برام گذاشته بود رو گرم کردم و خوردم.

به اتاق رفتم و بعد از پوشیدن لباس راحتی تصمیم گرفتم تا اومدن بچه ها یکم بخوابم.

ساعت ۵:۰۰ از خواب بیدار شدم و بعد از شستن دست و صورت لباسم رو با یه پیرهن خوش دوخت و شلوار سنبادی عوض 

کردم.



موهام رو از دوطرف بافتم و با موگیرای خوشگلم بستمشون.

باصدای FFدرو باز کردم.

بعد از سالم و احوال پرسی با بچه ها به داخل رفتیم.

-چخبر؟چیکارا کردین؟

بهاره با لحن غمگین:خبر بدتر از اینکه بوی ترشیدنمون محله رو برداشته؟

ترانه:َعههه حالمو بهم زدی.

نمایشی اشکمو گرفتم و با صدایی که از بغض می لرزید گفتم:آره بخدا دست رو دلم نزار که خونه.

آنا باخنده جعبه دستمال کاغذی رو بطرفم پرت کرد که با فرود اومدنش تو صورتم،خنده اش شدت گرفت.

شایعه

پارت۹

آنا:االن یه خبر بهت بدم که کیف کنی!

-باز چیشده؟

آنا:فردا امتحان دین و زندگی داریم.

-نهههه!پس من کجا بودم؟

آرامش:طبق معمول در خیاالت!

با چشمایی که از تعجب نزدیک بود بیفته جلوی پام بهشون نگاه کردم.

ملودی:بچه ها اذیتش نکنین و با باال رفتن صدای خندشون به نقشه شوم آنا پی بردم.

جعبه دستمال کاغذی رو به طرف آنا پرت کردم:بیشعور.

به آشپزخونه رفتم و بعد از ریختن چای توی استکانهای کمر باریک مورد عالقه آرامش به پذیرایی برگشتم و به بچه ها 

تعارف کردم.

آرامش:واااای،هنوز این استکانهارو دارین؟!

-یه جوری میگه هنوز اینارو دارین انگار ده سالی هست که داریمشون،همین چندماه پیش مامان گرفتشون دیگه!

لعیا باخنده گفت:آخه میدونی چیه؟ از بس چشماش شوِر ترسیده بعد از اوندفعه که توشون چایی آوردی چشمشون زده 

باشه.

آرامش:برو عامو دیگه اینقدرام چشمام شور نیست.

لعیا:تو که راست میگی.

ملودی:حاال ول کنین این چیزارو مثال اومدیم عشق و حاال.

-بی تربیت چه عشق و حالی؟اومدین یکم تفریح سالم کنیم.

ملودی به شوخی گفت:ای بابا من حاال با این بطری های مشروبی که آوردم چیکار کنم؟

با خنده گفتم:کوفت،بچه ها میاین مثله بچگی هامون بریم ِلی ِلی؟

شایعه

پارت۹

ملودی:من با زهرا موافقم،یکم جیغ و خنده واسمون الزمه.

بهاره:نه اینکه همش داری گریه میکنی حاال یکم خنده برات ضرر نداره و الزمه.

با خوشحالی گفتم:پس من تا لی لی رو می کشم شماهم بیاین.



از گوشه حیاط یه تیکه ذغال که جا مونده کباب چندشب پیش بود رو برداشتم و شروع به کشیدن لی لی کردم.

ملودی هم به کمکم اومد و گوشه دیگه ای از لی لی رو کشید.

همگی با جیغ خودمون رو پرت کردیم تو خونه های لی لی تا مشخص کنیم کی اول باید شروع کنه.

ترانه که از ما جا مونده بود و نتونسته بود خودش رو توی یکی از خونه های یک یا دو و سه بندازه با جیغ پاش رو کوبید 

زمین و گفت:قبول نیست از اول.

لعیا:یه کاسه بخور آش به همین خیال باش.

ترانه:اگه اینجوریه منم نمیام بازی.

آنا:انگار تو نیای ما بازی نمیکنیم،مسخره.

ترانه دستاشو با حالت طنزی رو به آسمون گرفت و گفت:خدایا پس کی یکی پیدا میشه که ناز من بدبخت رو بخره؟

آرامش:وایسین دارم یه صدایی می شنوم...

-از کجا؟!

آرامش:انگار صدای جبرییِل!داره میگه:به ترانه بگین این آرزو رو به گور میبره.

ازخنده روی زمین پهن شده بودیم و به حرس خوردن ترانه نگاه میکردیم. ترانه با اعصبانیت کفشش رو از پاش در آوردو 

به دنبال آرامش افتاد.جالب اینجا بود که هرکسی سر راهش قرار میگرفت و یه ضربه مهمون میکرد.

شایعه

پارت۱۰

 صدای جیغ و خنده امون باال گرفته بود که با صدای کوبیده شدن در به خودمون اومدیم و بهم نگاه کردیم.

بهاره:یعنی کیه؟

ترانه رو به من گفت:اون دوست پسر معروفته؟

-بیام بزنمت؟

آنا:عقل کل ها بنظرتون غیر از همسایه ها کی میتونه باشه؟

-وای آبرومون رفت.

ترانه:چی چیو آبرومون رفت خودم االن درستش میکنم.

همونطور که لنگه کفشش رو تو دستش گرفته بود و ژست کتک زدن به خودش گرفته بود در رو باز کرد.

وای خدای من پسر فخری خانم بود که به گفته فخری خانم تازه از فرنگ برگشته بود.

ترانه نامحسوس لنگ کفشش رو پایین انداخت و گفت:بله آقای موالیی چیزی شده؟

موالیی:تازه میپرسین چیزی شده!خانم صدای جیغ های شما واسه ما آسایش نذاشته.مادر من مریض باید استراحت کنه.

با عجله به طرف در رفتم و گفتم:حق با شماست یه لحظه موقعیتمون رو فراموش کردیم.

موالیی:حتما فک کردین تو مهد کودکین؟

ترانه:بله،اومده بودیم شمارو از مهد کودک برداریم و کمی هم با مربیتون صحبت کنیم.

موالیی به چشمای ترانه نگاه کرد و بعد از چند ثانیه گفت:شما؟

ترانه:بله؟!

موالیی:چیز عجیبی گفتم؟

ترانه نگاهی به من انداخت و رو به موالیی گفت:ترانه هستم.

موالیی با تعجب گفت:همون ترانه کوچولویی که همیشه صدای جیغ هاش کوچه رو برداشته بود؟!

باخنده ادامه داد:چقدر بزرگ شدی.

ترانه:په بعد ۱۱ سال میخواستی هفت ساله باشم؟



شایعه

پارت۱۱

ترانه بعد از چند ثانیه انگار فهمید که چی گفته با اینکه خجالت کشیده بود خودش رو به بی خیالی زد و گفت: از طرف ما 

از مادرتون عذر خواهی کنید.

موالیی که از حرف یهویی ترانه خندش گرفته بود گفت:حتما.

تندی درو بستیم که با چند جفت چشم  روبرو شدیم.

-چیه؟چرا اینجوری نگاه میکنین؟!

آرامش: یه سوال برام پیش اومده.

ترانه:چه سوالی؟

آرامش:چرا فقط ِتری رو شناخت؟ ما که همیشه باهم بودیم باید زهرا رو هم میشناخت.

آنا:بادا،بادا مبارک بادا...

-هیس!مگه نشنیدین مادرش مریض بود؟بیاین بریم داخل تا نیومده درو از جا در بیاره!

لعیا:ای بابا پس ِلی ِلی چی؟

-بیا برو داخل،سن خر خان رو داره میخواد لی لی بازی کنه.

لعیا:یکی ندونه فکر میکنه پیشنهادشو من دادم.

تلفن و برداشتم و رو به بچه ها گفتم:شام چی میخورین؟

یدفعه باهم شروع کردن حرف زدن!

با در موندگی گفتم:شاید باورتون نشه ولی من نمیفهمم چی میگین.

ملودی:خب بزار یکی،یکی میپرسم.

بعد از اینکه ملودی از بچه ها پرسید چی میخورن،غذارو سفارش دادم.

دور هم جمع شدیم و شروع کردیم به غیبت کردن(جاتون خالی خیلی خوش گذشت��)

شایعه

پارت۱۲

بهاره:بچه ها این دختر افاده ایه رو دیدین؟کالس یازدهِم.

آنا:آره!آره!همون که وقتی راه میره باسن مبارکش رو دو سه تا ِقر میده.

-هی بچه ها چیکار مردم دارین اینجوری درموردشون صحبت میکنین؟

بهاره:باز که تریپ حاج خانمی گرفتی؟

داشتم میگفتم،تازه با یه پسر خوشگل دوست شده.

-خب که چی؟

آرامش:غیر ازاینه که بهاره خانم از حسودی داره میترکه.

بهاره: نه بابا من خودم اهل این چیزا نیستم وگرنه برا من بهتر از اینا هم ریخته.

لعیا:دروغ هم ک حناق نیست توی گلوت گیر کنه.

با خنده گفتم:خب بابا بسته دیگه،بهاره بدبخت خواست بهمون خبر دست اول بده.

آنا:مردشور خودشو با این خبراشو ببره که آدُم غرق غم میکنه.

ترانه:خواهر من غصه نخور،شاهزاده سوار بر اسب سفید تو هم میاد.



آنا:بابا من راضی ام که پیاده هم بیاد،اون فقط بیاد.

ملودی:خودتو جمع کن یه جوری حرف میزنه انگار خواستگار نداشته!

آنا:خب نداشتم!

آرامش:به دلت غم راه نده،اصال خودم فداکاری میکنم میام میگیرمت.

با صدای  FF به خودمون اومدیم.

لعیا:شام.

بهاره با خنده گفت:بگیر بشین شام نخورده.

چادرم رو پوشیدم و با آرامش رفتیم غذاهارو گرفتیم و برگشتیم.

بعد از خوردن شام،به پیشنهاد بهاره نشستیم به جرعت،حقیقت بازی کردن.

شایعه

پارت۱۳

آرامش ُبتری رو چرخوند.سر بتری رو به بهاره و تهش به آنا افتاد.

آنا با بدجنسی دستاشو بهم زدو گفت:خب جرعت و انتخاب میکنی یا حقیقت؟

بهاره:حقیقت.

آنا:حیف شد! ِاممم.....عاشق کسی هستی؟

بهاره:نچ.

آنا با اعصبانیت مصنوعی بتری رو تو دستش گرفت و گفت:میگی یا این و بکنم تو حلقت؟

ترانه و آرامش که دو طرفش نشسته بودن دستش رو گرفتن و با یه حالت طنز گفتن:آرامشتو حفظ کن رفیق اگه ُمغور 

نیومد همین بتریو تو آستینش میکنیم.

بهاره:خب...فکر میکنم پسر عموم رو دوست دارم.

همگی باذوق دورش جمع شدیم و با هم گفتیم:اون چی؟!

بهاره:انگار یه چیزایی به بابام گفته.

ترانه یه ِکل کشید و آنا شروع به خوندن شعر:جینگ،جینگ ساز میاد و از باالی شیراز میاد کرد.

-خب،خب بسته دیگه.بشینین ادامه بازی رو بریم.

به همون حالت قبل نشستیم.

بتری چرخونده شد و روی من و ترانه ایستاد.

ترانه:جرعت.

-پس اینطور...برو زنگ خونه موالیی رو بزن و بگو االن روز یا شب؟

ترانه:چی؟!نه اینجوری خیلی بِد فکر میکنه یه تختم کمه.

ملودی:مگه نیست؟

ترانه:بی شعور.

-بدو برو که نظر من عوض نمیشه.

ترانه با اعصبانیت گفت:باشه،میدونم چه بالیی سرت بیارم.

-زارت!

همه از پشت در داشتیم به ترانه نگاه میکردیم.

رسید جلوی در،یدفعه در خود به خود باز شد.

ترانه از ترس یه جیغ کوتاه کشید!



موالیی با نگرانی اومد بیرون و گفت:اتفاقی افتاده؟

ترانه با ِمن،ِمن گفت:نه فقط می...میخو..میخواستم بدونم االن شبه یا روز؟

موالیی باتعجب به ترانه نگاه کرد و گفت:حالت خوبه؟

ترانه:خوبم شما چطورین آقای موالیی؟

با این حرفش دستامون و جلوی دهنمون گذاشتیم زدیم زیر خنده.

ترانه وقتی ُهل می شد خودش هم نمیدونست چی میگه.

شایعه

پارت۱۴

موالیی:سهند هستم،بهم بگین سهند.

ترانه:با اینکه فرقی نمیکنه ولی باشه.خب آقا سهند من برم دیگه.یه قدم به عقب برداشت که سهند گفت:من که جواب 

سوالُت ندادم!

ترانه:کدوم سوال؟!

سهند:جریان چیه؟!

ترانه:ای بابا چه جریانی حتما فکر میکنی واست نقشه کشیدم؟داریم با دوستام فقط یه بازی میکنیم.

سهند:آها!

خب برو به بقیه خاله بازیت برس.

ترانه:موش بخورتت!چقدر بامزه ای.

و برگشت و به طرف در حیاط اومد.

از اخماش معلوم بود که حسابی از دستم اعصبانیه.

همگی دویدیم سمت خونه و در رو هم پشت سرمون بستیم.

ترانه اومد و بدون اینکه حرفی حرفی بزنه رفت یه گوشه نشست.

نگاهی به همدیگه انداختیم.

آرامش تو گوشم ِپچ زد:برو ببین چشه.

-من؟عمرا.

آرامش:تقصیر خودته خودتم باید درستش کنی.

از حرس کوبیدم تو پهلوی آرامش و رفتم روبه روی ترانه نشستم.

-ترانه چته؟

تراته: . . . .

-خو حرف بزن.

ترانه: . . . .

-هوووف.... خو بگو چیکار کنم که ناراحت نباشی؟

نگاهشو بهم دوخت و گفت:باید یه کاری کنی که حال االن منو بفهمی.

-چیکار؟

ترانه:نمیدونم.

یدفعه خودش رو کشید جلو و گفت:مثال واسه یه آدم معروف شایعه درست کن.

-این که کاری نداره!باشه،واسه کی درست کنم؟

ترانه: "علی تهرانچی"



-ها؟!اگه معروفه چرا من نمیشناسمش؟

شایعه

پارت۱۵

ترانه:از اونجایی ک تو بدون اینکه اسم خواننده ای رو بخونی آهنگاشون رو گوش میدی،هیچ خواننده ای رو به اسم 

نمیشناسی!

-راست میگی.میگم حاال چه کاریه تو که حالت خوب شده و داری باهامون صحبت میکنی.

ترانه:نچ،به روت خندیدم پرو شدیا.

-بیشعور.

آنا:بچه ها بی خیالش بشید واسمون َشر می شه ها.

بهاره:بیاین انجامش بدیم!دلم واسه هیجان تنگ شده.

آرامش:میخوای واست یه فیلم ترسناک و پرهیجان بذارم که از هیجان تا دو هفته مامانت باهات بیاد دستشویی؟آخه کجای 

این کار هیجان داره؟

ترانه:زهرا چیکار میکنی؟انجامش میدی؟

-قبول،ولی باید چیکار کنم؟

ترانه:کار خاصی نمیخواد انجام بدی.مثال تو و یه پسری کنار هم می ایستین،حاال بعدا معلوم میکنیم چطوری باید کنار هم 

باشین.

بعدش هم ازتون یه عکس میگیریم.واسه متنش هم مینویسیم علی تهرانچی خواننده ای جوان و خوش صدا همراه با 

دوست دخترش!

-یه حرفایی میزنی واسه خودتا!پسر از کجا گیر بیارم؟

ملودی:همین آرامش خودمون،یه پا پسریه واسه خودش؛فقط یه لباس پسرونه میخواد.

آرامش:هوی!منو قاطی کاراتون نکنین.اصال همین ملودی شبیه تانکیه!با لباس دخترونه هر کی میبیندش فکر میکنه پسریه.

ملودی:هوْشَشه!هیکل به این خوبی و جیگری کجاش مثل تانکه؟

-آرامش،مشکل ماهم اینجاست که مثل تانکه!آخه کجای خواننده بدبخت مثل تانکه که اینو جاش بذاریم؟

ملودی:هی من چیزی نمیگم اینا بدترش میکنن!آخه قیافه های خودتون رو دیدین؟

-آره!

آرامش:به یه شرط قبول میکنم.

شایعه

پارت۱۶

ترانه:برو عامو شرط هم میزاره واسه من،از خداتم باشه جای یه خواننده قرار میگیری.

آرامش:خواستم مثله مردم کالس بزارما، مگه میزاری؟

-مگه مردم چطوری کالس میزارن؟!

آرامش:همونجوری که من بلد نیستم.

آنا با خنده گفت:مثل همون دختر افاده ایه که باسنشو ِقر میده.

-یعنی منم باسنمو قر بدم کالس گذاشتم؟

لعیا:زهرا تو هم گیر بدی ول نمی کنیا!



-مگه وقتی گیر دادم،باید ول کنم؟

لعیا:االن نشونت میدم باید ول کنی یا نه.

و به دنبال حرفش بالشت کنار دستش رو برداشت و شروع کرد به زدن من.

-اوی!ول کن دیگه،بابا فهمیدم بعد از گیر دادن باید ول کرد.

انگار دخترا از این کار لعیا خوششون اومده بود چون اونا هم به ما پیوستن و شروع کردن همدیگر رو زدن.

با خستگی از هم جدا شدیم و هرکی یه جایی افتاد.

*          *          *              
با صدای آالرم از خواب بیدار شدم.

هوووف...حاال کی میخواد اینارو از خواب بیدار کنه!

با صدای بلند شروع به صدا زدن کردم:اووووی!بیدار شین میخوایم بریم مدرسه.آهــــــــــــــــــاااااای!

تکون نخوردن؟!

به طرف دستشویی رفتم و بعد از شستن دست و صورت کنار بچه ها رفتم.

هنوز به همون حالت خوابیده بودن!

با لگد افتادم به جونشون و هر چی از دستشون حرس خورده بودم رو تالفی کردم.

text_shayeh@
شایعه

پارت۱۷

آنا:دخترٔه بووووووق،بوووووِق بیشعور،این چه ترز بیدار کردنه؟

-همینه که هست،دیگه نتونستم مثل مامانتون با نوازش از خواب بیدارتون کنم.

ترانه:نگبت.

بقیه هنوز از شوک بیرون نیومده بودن و فقط به ما نگاه میکردن.

-بلند شید دیگه دیر شد.

بعد از رفتن به مدرسه و برگشتن،ناهار رو خوردیم و هر کدوممون یه طرف افتادیم.

ترانه:حواستون هست امروز،روز انجام عملیاِت؟

بهاره:چه عملیاتی؟!

ترانه:فتح المبین.

بهاره:ِهن؟!

ترانه:عقل کُل،شایعه رو میگم دیگه!

بهاره:آها.

آرامش:من لباس پسرونه ندارما.

-نگران نباش لباسای داداشم امیر هست.

آرامش:گفته باشم،من لباسای کسی رو نمیپوشم!

-ووی چه بهداشتی...لباس نو میدم بهت.

شایعه

پارت۱۸

ترانه با لحن طنزی گفت:برو لباسارو بیار ببینم آقای تهرانچی کدوم رو انتخاب میکنه.



به اتاق امیر رفتم و هر لباسی که تا حاال نپوشیده بود رو برداشتم.

خداروشکر خودش نیست که دمار از روزگارم دربیاره.

طبق سلیقه ترانه یه کت شلوار قهوه ای اسپرت با  کفش اسپرت سفید انتخاب شد.

بهاره:زهرا تو میخوای چی بپوشی؟

ترانه:میخوای چادر بپوشی؟

-نچ،چادرم مقدس تر از این حرفاست که توی همچین کاری ازش استفاده کنم.

-خوبه،اینجوری بهتر هم هست.

لعیا:بخوابیم که باید غروب آفتاب لب ساحل باشیم.

ساعت۶:۱۵دقیقه ساحل:

-آرامش اگه پسر بودی خودم زنت میشدم!

آرامش:زارت...من اگه پسر بودم عمرا تو رو میگرفتم.

_چرا؟!مگه چمه؟

آرامش:چت نیست!مغز داری؟خو نداری.

دیونه نیستی؟که هستی.

ولخرج نیستی که هستی...

_هوووی!ِبِکپ دیگه،خدا تورو شناخت پسرت نکرد.

آرامش:زهرا؟

_هوم؟چیز دیگه ای مونده که نگفتی؟

آرامش:میگم تو هم به خودت برسی یه چیزی میشیا!

_ای بابا من به خودم نمیرسم اینقدر خواستگار دارم،اگه برسم که دیگه واویالست.

آرامش:دروغ هم که حناق نیست تو گلوت گیر کنه!

لعیا:هی آری تو باز از من اسکی رفتی؟من همیشه اینو میگم.

ترانه:ساکت،نیومدیم اینجا ببینیم کی خوشگلتره و کی از کی اصکی رفته که...

زهرا برو جلوتر وایسا پشت به دریا که خورشید داره غروب میکنه.

یکم رفتم جلوتر و پشت به دریا ایستادم.

شایعه 

پارت۱۹

آرامش هم با اون تیپ دختر کشش پشتم اومد.

ترانه:آرامش،جلوی زهرا وایسا انگار میخوای ببوسیش.

_استغفرا�...دختر این حرفا چیه؟

ترانه:نمیخواد که واقعا ببوسه فقط سراتون نزدیک هم باشه.

_نچ!یه ژست دیگه بگو.

ترانه:کشتی منو!همدیگرو بغل کنید.

فکر صورتتون هم نباشین تار میوفته پیدا نیستین.

همو بغل کردیم،سرم رو به شونه آرامش تیکه دادم.



بهاره:آخی،چه رمانتیک.

آنا:چیه توهم دلت خواست؟!

بهاره:اهوم!منم دلم خواست.

ترانه:کوفت!خندم نیارین دستام میلرزه.

بعد از گرفتن چند عکس،از هم جدا شدیم.

رو به ترانه گفتم:تو عکسا خوب افتادیم؟

ترانه:خوبن،امشب روشون کار میکنم عالی میشن.

لعیا:بچه ها هنوزهم دیر نشده ها میتونیم این کارو نکنیم!

ترانه:ترسیدی؟!

لعیا:نچ،شاید طرف نامزدی چیزی داشته باشه که با این کار ازهم جدا بشن.

ترانه:آخه کی به این شایعه های درپیت امروزی توجه میکنه؟اگه نامزدی هم داشته باشه و ترکش کنه،بفهم که دختره منتظر 

یه فرصت بوِد که بره.

_منم حس خوبی ندارم...بیا اصال عکسارو پاک کنیم،عذاب وجدان هم نداریم.

ترانه:آخه شما نگران چی هستین؟بهتون قول میدم که اتفاقی نیفته.

آرامش با خنده گفت:کی ام میخواد قول بده.

شایعه

پارت۲۰

ترانه:کوفت!رو آب بخندی.

باصدای گوشیم از حرف زدن دست کشیدم،بابا بود.

_سالم بابا جان.

بابا:سالم دخترم خوبی؟

_خوبم قربونت برم،شما چطورین؟

بابا:ماهم خوبیم ولی اگه بیای خونه بهتر هم میشیم.

_مگه خونه این؟

بابا:آره یه چند دقیقه ای هست که رسیدیم.

_با بچه ها اومدیم بیرون،االن میایم.

بابا:منتظرتم عزیزم.

_هی بچه ها بریم که بابامینا اومدن.

بهاره:بریم که منم وسایلمو بردارم.

_وسایلتو برای چی برداری؟!

بهاره:برم خونمون دیگه.

_چرا؟بچه هاهم میخوان بمونن تو هم بمون.

آنا:کی بهت گفته ما میخوایم بمونیم؟

ما بزور همین دو روز تحملت کردیم،حاال امشب هم بمونیم؟عمرا!

_یعنی همتون میخواین برین؟

همشون گفتن:آره.

_خاک تو سرتون.خو یکم دیگه میموندین پیشم.



لعیا:غصه نخور عزیزم.فردا که پنجشنبه اس در آغوش گرم خانواده سپری میشه.

ولی پسفردا میریم بیرون خوش میگذرونیم.

_باشه،پس بدویین بریم که دیر شد.

بعد از رسیدن به خونه و سالم و احوال پرسی با مامانمینا،بچه ها وسایلشون رو جمع کردن و به خونه هاشون رفتن.

مامان:خب چخبر؟ما نبودیم خوش گذشت؟

_خوش که گذشت ولی اگه شماهم بودین بیشتر خوش میگذشت.

مامان:عزیزم.مامان بزرگت هم خیلی سراغت رو گرفت دلش برات تنگ شده بود.

_منم دلم براش تنگ شده،انشاا� یه روز دیگه میریم پیشش.

مامان:انشاا�.

شایعه

پارت۲۱

بعد ازاینکه به مامان توی پختن شام کمک کردم،به اتاقم رفتم و کمی درس خوندم.

با کوبیده شدن در اتاق به خودم اومدم.

_بفرمایید.

مامان:بیا شام بخور عزیزم.

بعد از صرف شام همگی کنار هم جمع شدیم و سریال مورد عالقمون رو دیدیم.

بابا:امروز آقای باقری(پدر شوهر زینب)

بهم زنگ زد.

مامان در حالی که سیبی رو پوست میکند گفت:چی میگفت؟

بابا:میخواست یه شب دور هم جمع بشیم و تاریخ عروسی زینب و حسن رو مشخص کنیم.

نگاهی به زینب انداختم که از خجالت لپاش گل انداخته بود و سرش رو انداخته بود پایین.

مامان:قرار شد کی دور هم جمع بشیم؟

بابا:فرداشب میان اینجا.

رفتم کنار زینب نشستم،رو بهش گفتم:تو هم رفتنی شدی دیگه.

زینب:من که تو رو راحت نمیذارم،هر روز میام رو سرت خراب میشم.

با خنده گفتم:اوه!یکی میری ۳تا برمیگردی.

زینب:بی تربیت،تا کجا پیش رفتی؟

_تا آخرش!

با رفتن بابا و مامان به اتاقشون ماهم بلند شدیم به اتاقامون رفتیم.

با تابیدن نور خورشید توی چشمام بیدار شدم و به ساعت نگاه کردم.

عقربه های ساعت،۹:۴۵دقیقه رو نشون میدادن.

بعد از شستن دست و صورتم به آشپزخونه رفتم.مامان مشغول پختن ناهار بود.

_سالم.

مامان:سالم،صبحت بخیر.

_مرسی،بقیه کجان؟

مامان:بابات که سر کاِر،زینب هم خوابه.



بشین صبحونتو بخور و شروع کن به گردگیری.

_چرا من؟!

مامان:پس کی انجام بده؟

_خو معلومه!زینب.

در حالی که اشک تو چشمای مامان جمع شده بود گفت:بزار روزای آخر اینجا راحت باشه مادر.

_مگه میخواد بره دیگه نیاد؟نگران نباش مادر من،این تا مارو پیر نکرده دست از سرمون برنمیداره.

مامان:اینجوری نگو عزیزم.برو به کارت برس اینقدر هم با من حرف نزن.

بعد از اینکه حسابی ازم کار کشید

یه دوش گرفتم که خستگیم از بین بره.

شایعه

پارت۲۲

ساعت: ۸:۴۵دقیقه شب:

زینب:زهرا،بنظرت شال صورتی بپوشم یا سفید؟

نگاهی به لباساش انداختم.ماکسی حریرسفیدپوشیده بود که معصومیت چهره اشو چند برابر کرده بود.

_صورتیه رو بپوش،سر تا پا سفید باشی توی رنگ سفید دیوار گم میشی.

زینب:آره،یه خورده تو ذوق هم میزنه.

با برگزاری مراسم تاریخ عروسی مشخص شد.یک ماه دیگه آبجیم عروس میشد.

ساعت۱:۰۰شب بود که مهمونها قصد رفتن کردند. منم خسته و کوفته به تختم رفتم و هنوز سرم به بالشت نرسیده خوابم 

برد.

باصدای زنگ خوردن گوشی از خواب پریدم.

یعنی چه خریه که این موقعه صبح زنگ زده؟!

توی تاریکیه اتاق نگاهی به اطرافم انداختم...پس این گوشیه گور به گور شده گجاست!

چرا هوا تاریکه؟!مگه صبح نشده؟

گوشیو زیر لباسای ِچرکم پیدا کردم و تماس رو وصل کردم.

_اوی ترانه چته این موقعه شب زنگ زدی؟

ترانه با صدایی که درش ترس موج میزد گفت:ببین یه چیزی شده که نمیتونم درستش کنم!

_چی شده که خودتو از ترس خیس کردی؟

ترانه:ببین بخدا نمیخواستم اینجوری بشه...

قلبم از ترس و نگرانی تو دهنم میزد.

_خب جون بکن بگو چه گُهی خوردی؟!

ترانه:یادته گفتم رو عکسا شب کار میکنم؟

_آررره یادمه...بگو.

ترانه:کار کردم...ولی به جای اینکه عکسی که روش کار شده بود رو بزارم،اون عکسی رو گذاشتم که صورتت پیدا بود.

_نههههه!



آخه بیشعور حواست ِپی کدوم خری بود؟

عکس و پاک کردی؟

ترانه:پاکش کردم ولی...

_تورو خدا دیگه ولی نگو...

ترانه:ولی نمیدونستم جا به جا گذاشتم.

االن رفتم دیدمk...بازدید داشته!خداکنه خوانندِهه ندیده باشدش.

_وای خدا ازم شکایت نکنه دیگه؟

ترانه:نگووو!می ترسم.

_االن چه خاکی تو سرم بریزم؟

ترانه:زهرا نگران نباش.فردا همگی جمع می شیم یه فکری میکنیم.االن هم بخواب به هیچی فکر نکن.

_آخه چه جوری به چیزی فکر نکنم؟

تو شهر به این کوچیکی،عکسم در حالی که تو بغل یه پسرم پخش شده.

ترانه:مگه کی تو گناوه(بندر گناوه،محل زندگی شخصیت ها)تو رو میشناسه؟!

_خدا کنه کسی ندیده باشدش وگرنه به اندازه ای که مردم ایران احسان علیخانی رو میشناسن،مردم اینجا هم منو خواهند 

شناخت...

ترانه:۱۰۰۰صلوات نذر میکنم کسی ندیده باشدش اگه هم دیده باشه تورو نشناسه،خدایا کمکمون کن.

_حاال تو چرا میترسی واسه تو که مشکلی پیش نمیاد.

ترانه:بیشعور!رفیقمیا اگه اتفاقی واست بیفته من خاک تو سر چیکار کنم؟

_تری خودتو ناراحت نکن،فردا در موردش صحبت میکنیم.االنم برو نذرت رو اعدا کن. منم برم تو صفحه این 

تهرانچی(خواننده)ببینم استوری چیزی نذاشته برای رد کردن شایعه...

شایعه

پارت۲۳

ترانه:برو ببینم چیکار میکنی.خدافظ.

_خدافظ.

نمیدونم خداروشکر کنم که خبری از شایعه تو صفحه اش نیست،یا شکایت؟

اگه این چیزی نگه و مردم فکر کنن این خبر واقعیت بوده چی؟اون وقت هرکی منو تو خیابون میبینه فکر میکنه دوست 

دختر تهرانچیم؟

خدایا خودت آخرش رو به خیر ختم کن.

جــمــعــه ســاعــت ۵:۱۵ کــافــه:

لعیا:چتونه زانوی غم بغل گرفتین؟چیزی نشده که،یه عکس پخش شده،اگه کسی هم چیزی گفت میگیم فتوشاپه.

_آره به همین راحتی،به مردم خود فتوشاپ رو نشون بدی میگن واقعیه...حاال تو می خوای با یه کلمه "فتوشاپ" همه چیز 

رو درست کنی؟

چشم هام همه جا رو تار می دید کنترل اشک هام رو نداشتم...آرامش در آغوشم گرفت و برای آروم کردنم،کمرم را نوازش 

کرد.

در آغوش آرامش لب زدم:حاال چیکار کنم؟



آنا:صبر می کنیم،چون چاره ای جز صبر نداریم.گُهی که خوردیم رو که دیگه نمیتونیم باال بیاریم.

بهاره:مردشور خودتو با این مثال زدنتو ببرن.

آنا:مگه دروغ میگم؟!

_نچ!

خداکنه بابام نفهمه که آبروم میره.

آرامش:زهرا،گوشیت داره زنگ میخوره.

گوشی رو از آرامش گرفتم.

_امیِر!

ترانه:بردار ببین چی میگه.

_جانم داداشم.

امیر:سالم آبجی کوچیکه خوبی؟

شایعه

پارت۲۴

_آ...آره خوبم،تو چطوری؟

امیر:منم خوبم خداروشکر.باز چیکار کردی؟

از استرس و نگرانی دهنم خشک شده بود.

_چیکار کردم؟!

امیر:یعنی خاک تو سرت!

ازت یه عکس دیدم تو مجازی...شما باز باهم شرط بستین؟

باگریه گفتم:داداش...نمی دونم چیکار کنم...عکسم همه جا پخش شده،از همه بدتر تو بغل یه پسر بودم.

امیر باخنده گفت:بزار خیالت رو راحت کنم.

اونقدر تو عکس زشت افتاده بودی که بزور من که داداشتم شناختمت.بابت پسر هم نگران نباش که از ۱۰۰ فرسخی داد میزد 

دختِر.

نمیدونم پیش خودتون چه فکری کردین که آرامش و گذاشتین پسر!

_یعنی خیالم راحت باشه که کسی نمیشناسم؟

امیر:نمی دونم واال!با اون شانس گندی که تو داری االن میری خونه بابا یه َچک میخوابونه زیر گوشت میگه:این چه کاری 

بود کردی؟

_امییییر!اذیت نکن.

امیر:نچ!اصال یادم رفت واسه چی زنگ زدم.

_مگه بخاطر عکس من زنگ نزدی؟

امیر:چرا خب،ولی یه دلیل دیگه هم داشت،امروز امتحانام تموم شد.فردا میام خونه به مامان هم بگو.

_خوش بحالتون،امتحانای ما تازه شروع شدن،باشه میگم.

امیر؟

امیر:هوم؟

_مرسی که خیالمو راحت کردی.

امیر:من موندم با چه اعتماد بنفسی این کارو کردین؟آخه کی صورتش و انقدر واضح میذاره تو این جور عکسا؟

_شد دیگه،کاریش هم نمیشه کرد.



امیر:حاال خودتو ناراحت نکن،نمی زاریم بابا بفهمه چه دختر ُشل مغزی داره!

دیگه حرف نزن میخوام برم،خدافظ.

_بیشعور!خدافظ.

ملودی:چی می گفت؟

جریان رو واسشون تعریف کردم.

ترانه:خوبه که امیر فهمید و خوب تر ازین،اینه که اول از خودت سوال کردو به خودش اجازه نداد در مورد تو فکر بدی کنه.

_اهوم،امیر شخصیتش همینجوریه،الکی اعصبانی نمیشه.اول میپرسه ببینه قضیه صحت داره یا نه؟بعد درموردش صحبت 

میکنه.

شایعه

پارت۲۵

عــــلــــی:

_سالم داداش چطوری؟

آرشاوین:عالی،برو توی استودیو منم االن میام.

_باشه،منتظرم.

رفتم داخل استودیو و منتظر آرشاوین موندم.

آرشاوین:برو واسه ضبط که خیلی کار رو سرمون ریخته.

علی؟

_جان؟

آرشاوین:دو روز دیگه هرمزگان کنسرت داری،دوازده روز دیگه بوشهر.میتونی یه کنسرت شیراز هم بزاری؟

_نه،سارا رو که میشناسی بی قراری میکنه.

آرشاوین:خب اون هم بیار.

_اینجوری که بیشتر اذیت میشه،همش باید تو هتل بمونه.

آرشاوین:توروخدا نگاه کن!زن ذلیل یه جوری درموردش حرف میزنه انگار بچه است.

_عاشق نشدی که بفهمی حتی یک دقیقه هم طاقت زجر کشیدن معشوقت رو نداری.

آرشاوین:همین تو عاشق شدی واسه هفت پشتم بسته. و باخنده به طرف اتاقک شیشه ای استودیو نام ُهلم داد.

آرشاوین:آماده ای؟

_آره،بریم.

صــداُت،بــارون و شــب

مــن و تــو،تــو نــورشــم

کــنــارت آروم مــیــشــم،آرامــشــم...

آرشاوین:قطع کن.میتونی اینجارو بهتر از این بخونی!دوباره می ریم...

_باشه

صــداُت،بــارون و شــب

مــن و تــو،تــو نــورشــم

کــنــارت آروم مــی شــم،آرامــشــم



ـُقــمـــون خــیــابــون،پــاتـ

"با نشون دادن الیکش فهموند خوبه"

مــوزیــک مــورد عــلــاقــہ امــون

واســہ تــو مــی مــونــُم،واســم بــمــون

ِدلــی،ِدلــی،دلــی دوووســـت دارمــت

خـیلــی،خـیلــی،خـیلــی دوووســت دارمــت

یــہ چــی می گــم و تــاتــهــش و بخون

مــی،خـــوا،مـــت...

[شاهین بنان]

آرشاوین:خب بچه ها چند لحظه استراحت می کنیم.

کنار آرشاوین نشستم و رو بهش گفتم:چه خبر؟اوضاع چطوره؟

در حالی که سرش تو گوشیش بود گفت:سالمتیم،اوضاع هم خداروشکر باب میله.

چند لحظه ای حواسش به گوشی پرت بود که یدفعه گوشی رو کنار گذاشت و با تعجب نگام کرد.

_چته؟چرا اینجوری نگام میکنی؟!

آرشاوین:تو کی رفتی شمال؟

_فکر کنم دو،سه ماه پیش بود.واسه چی میپرسی؟

گوشیش رو جلوم گرفت و گفت:واسه این!

عکس یه دختروپسر در آغوش هم کنار دریا بود.

_که چی؟!دلت دریا خواست؟غمت نباشه کنسرتها که تموم شد یه سفر مجردی میریم شمال حال میکنیم.

آرشاوین:چی میگی واسه خودت؟!متنشو بخون.

"علی تهرانچی خواننده معروف ایران همراه با همسرشون!!! "

_من همسر ندارم،پس این نیستم.

آرشاوین:په سارا کیه؟

_خوبه رفیقمیا!نامزدمه هنوز ازدواج نکردیم.

آرشاوین:په این کیه؟

_چه میدونم.اصال این پسر هم من نیستم.

آرشاوین با خنده گفت:بیا کامنتارو ببین دخترا چقدر به دختر داخل عکس فحش دادن.البته بعضیا هم آرزوی خوشبختی 

کردن واست.

_من نمی دونم تا کی میخوان شایعه های این چنینی درمورد هنرمندها درست کنن و از این بدتر،مردم هم باور کنن.

آرشاوین:مردم و ول کن.سارا خانمتون باور نکنه.

_دیوونه ای؟بعد از دوسال دوستی با من،همچین چیزی رو باور میکنه؟عمرا.

آرشاوین:نمی دونم واال! کاش یه زنگ بهش میزدی.

_خودم میخواستم بهش زنگ بزنم از بس سرم شلوغه نتونستم دیشب تا حاال سراغی ازش بگیرم...

شایعه
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شماره اش رو گرفتم و گوشی رو به گوشم چسبوندم.

یه بوق...دو بوق..قطع کرد!

یعنی چی؟!

بازهم گرفتمش..+دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد...

_خاموش کرد!

آرشاوین:یعنی باور کرده؟

_غیر ممکنه همچین چیزی رو باور کنه.

آخه اولین بار که نیست! من باید برم..

آرشاوین:کجا؟

_نمی دونم..خونشون،هر کجا که میشه پیداش کرد.

با عجله به سمت در رفتم.

آرشاوین:علی!سوییچتو نبردی. به سمتم پرتش کرد تو هوا گرفتمش و خودمو به پارکینگ رسوندم و ماشین رو به راه 

انداختم.

بعد از چندین بار زنگ زدن و در زدن،سارا با صورتی برَافروخته درو باز کرد.

سارا:چته؟چی میخوای؟

_درو چرا باز نمیکنی؟این چه ترز حرف زدنه؟!

سارا:همینه که هست.

می خوای بخواه،نمی خوای هم نخواه.

دستشو گرفتم و کشیدمش تو حیاط.

_چته چرا َرم کردی؟

دستشو از دستم کشید بیرون و گفت:دستتو بکش! برو دیگه حنات پیش من رنگی نداره.

آخه چطور روت میشه تو چشمای من نگاه کنی؟!

_اون عکسارو دیدی نه؟سارا از هرکی انتظار داشتم باور کنه ِالٰی تو.

آخه من کی با یه دختر رفتم لب دریا که خودم نمی دونم؟

چرا این مضخرفاتو باور می کنی؟

سارا:فکر می کنی من خرم؟!

دیگه اون سارای ساده تمام شد..اصال مرد!

باشه!تو راست می گی اینا شایعه است،مضخرفه..اما من دیگه نمی کشم.

نمی خوام شوهر آینده ام،مرکز توجه همه باشه.

_چی میگی؟یعنی اگه تو مرکز توجه باشم دیگه دوست ندارم؟

من اگه بهترین خواننده دنیا باشم و بهترین ها بهم توجه داشته باشن تو رو فراموش نمیکنم چون تو... "عشقمی".

سارا:حرف آخرمه...دیگه نمی تونم.

_بهت حق میدم که خسته شده باشی..

بهش نزدیک شدم و با دستام،دستاش و قفل کردم.خیره شدم تو نگاهش و گفتم:

ولی مــن دوســـت دارم.

سارا:ولـ...



_االن چیزی نگو،تا فردا فکر کن..درمورد زندگی که می تونیم باهم داشته باشیم...درمورد عشقمون!

بدون خداحافظی از حیاط بیرون اومدم و انگار،حیاتم به اتمام رسید...

شایعه
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زهـــرا:

_مامااان..ماااامااااان!

مامان از توی آشپزخونه مثل من با داد گفت:ها!چته؟

_شونم نیست.

مامان:بگرد همون دور و وراست.

_خب کجاست که نمیبینم؟

مامان:اتاقتو مرتب کن خودش پیدا میشه!

_تو کف اتاق که نبوده من جمع کنم پیدا بشه.

امیر اومد توی اتاق و گفت:چی میخوای انقدر داد و هوار راه انداختی؟

_میدونی در چیه؟دنبال شونم میگردم.

امیر:نچ!فقط تو می دونی. شونم رو به طرفم گرفت و گفت:بیا اینم شونت،فقط دیگه صداتو نبر باال؛اول صبحی حالم و 

دگرگون کردی.

_دلت هم بخواد صدا به این خوبی رو بشنوی.پیش تو چیکار میکنه؟

امیر:مردم با شونه چیکار میکنن؟

_تو از شونه من استفاده کردی؟!

امیر:یه جوری میگه از شونم استفاده کردی،انگار از مسواکش استفاده کردم.

_یعنی چی!خب واسه خودت بخر.

امیر:چه کاریه تو که داری و ازش استفاده نمی کنی،پس من استفاده می کنم.

_کی گفته استفاده نمی کنم؟!

امیر:موهای ژولیده ات.

_َبده در استفاده از شونه صرفه جویی می کنم؟

خواستی استفاده کنی زودی بزار سرجاش.

امیر:وقت کردم یه دونه می گیرم.

میرم صبحونه زود بیا.

بعد از اینکه به موهام شونه کشیدم،با کلیپس جمِعشون کردم که هی نیان تو صورتم.

به آشپزخونه رفتم و بعد از سالم دادن به زینب و مامان،صبحونه ام رو خوردم.

امیر:امروز که شنبه است،چرا نرفتی مدرسه؟

_یک هفته ُفرجه امتحانی داریم.

امیر:چه کتابی رو اول امتحان داری؟

_فیزیک.

امیر:اوه،اوه!خدا بهت صبر بده.

_بگو خدا بهت نمره قبولی بده!

امیر:این کارو خدا نمیکنه...بنده خدا که همون معلمه انجامش میده.



یـــک هـــــفـــــتـــــه بـــــعـــــد:

ترانه:بچه ها امتحانو چیکار کردین؟

آنا:عالی،نوزده رو می گیرم.

آرامش:راحت بود ولی سوال پنج گیج کننده بود،فکر کنم اشتباه نوشتم.

_اگه اشتباه نوشته باشی سه نمره رو از دست دادی.

آرامش:سه نمره!

_من که دوازده،سیزده می گیرم قبولم.

آنا:ول کنید دیگه همینطور اگه ادامه بدیم،می فهمیم فیزیُک افتادیم!

یه خبر دسته اول دارم واستون،اگه گفتین چیه؟

ترانه:خودتو لوس نکن بگو خبرت چیه حوصله ندارم.

آنا:بی ذوق...!علی تهرانچی بود،همون خوانندِه...

بهاره:خب؟

آنا:دو هفته دیگه تو سالن...کنسرت داره.

لعیا:الکیا!

آنا:نه بابا تو همه سایت ها زده من که میخوام برم.

_من که عمرًا بیام.فکر کن برم اونجا بعد بشناسم بگیره خفم!

ترانه:دیگه جناییش نکن،جلو اون همه آدم که نمیاد تو رو بکشه.

بهاره:دوهفته دیگه آخرین امتحانمون هم دادیم رفته.بیاین همه گی باهم بریم،روحیه امون هم عوض میشه.

همه مواقتشون رو اعالم کردن.

_هی بیشعورا!منم دلم میخواد بیام.

لعیا:خب بیا.

_اگه ببینم و بشناسم چی؟

آرامش:نترس،همین دو روز پیش بود می گفتن آقای...فوت شده،اومد اینستا الیو گذاشت گفت:من زنده ام!

این چیزا طبیعیه.

االن اون یادش رفته که همچین حرفی هم در موردش زده شده.

_چه میدونم واال.پس اگه خواستین برین به منم خبر بدین...

شایعه
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عـــلــــی:

"یک هفته قبل"

یک پیام به این مضمون برای سارا فرستادم:

"هرگز دلم ِز کوی تو جایی دگر نرفت

یکدم خیال روی توَام از نظر نرفت

دارم میام خونتون باهات حرف بزنم"



لباس هایم را پوشیدم،کفش هایم را هم همینطور...

اما انگار دلم پای رفتن نداشت.

زنگ خانه را فشردم.در با صدای تیکی باز شد.

از حیاط مملؤ از گل و گیاه گذشتم و پا به خانه گذاشتم.

سارا منتظر روی مبل نشسته بود.

_سالم خوبی؟

+سالم...بیا بشین.

جواب احوال پرسی ام را نمی داد...!دلیل خاصی که نداشت...داشت؟

-تنهایی؟مادرت رو نمی بینم.

+سر درد داشت،داره استراحت می کنه.

_آهان،درسته!

+خب...چه حرفی با من داشتی؟

پوزخندی زدم و گفتم:اگه یادت باشه قرار شد یه روز فکر کنی ببینی می تونی ادامه بدی یا نه؟

+علی ببین...من االن به خودم اومدم 

می بینم تو این دوسالی که ما باهم بودیم،یک بارهم با خیال راحت بیرون نرفتیم.

همین االن هم به جای اینکه توی کافی شاپی چیزی قرار بزاریم؛تو خونه نشستیم حرف می زنیم.

_همه حرفات درسته.ولی این هم شغل منه...تو روز اول گفتی که با شغل من مشکلی نداری.

+خودت هم داری می گی روز اول...من نمی دونستم انقدر سختـ...

با صدای باز شدن یهویی در سالن حرفش رو متوقف کرد.

به طرف در نگاه کردم.

آقا رضا(پدر سارا)در حالی که حواسش به خریدهاش پرت بود اومد داخل.

خواستم به احترامش بلند بشم اما با حرفی که زد سر جام خشک شدم...

آقا رضا:سارا جان آقای مشکات یه وقت خواستن برای خواستگاری،گفتم فرداشب بیان.سرش رو باال آورد و با دیدن من بهت 

زده نگاهم کرد.

به سارا که دستش رو گذاشته بود جلوی دهنش و با ترس و نگرانی نگام می کرد چشم دوختم.

با تمسخر رو بهش گفتم:ُشهرتم اذیتت میکنه؟

دیگه نمی تونی با مردی باشی که مرکز توجه باشه؟

با داد رو بهش گفتم:پس چرا مشکات که دو برابر من مشهوِر داره میاد خواستگاریت؟

هـــــان؟!

با صدای دادم شونه هاش پرید باال و با ترس به حرف اومد:بهت توضیح می دم..

_چیو می خوای توضیح بدی؟

اون پولدارتره؟معروفتره؟

برای خودم متاسفم که دو سال از عمر و احساسم رو پای تو حروم کردم!

نگاهم رو به آقا رضا دوختم سرش رو با خجالت انداخت پایین.

با اعصبانیت از خونه زدم بیرون.

ماشین رو،به راه انداختم و با سرعت به سمت بیرون شهر روندم.

یه جای خلوت که کسی برای عکس و فیلم گرفتن نبود پارک کردم و به روبه رو چشم دوختم.

سرم از درد داشت می ترکید.



موزیکی رو ِپلی کردم تا کمی آروم بشم.

ولی زهی خیال باطل...

"هزار و یک قسم به پام می خورد،می گفتم اون برااام..

می گفت که تااا روز ابد نزاار کسی بیاد به جاام،نزار کسی بیاد به جام...

هزار و یک قسم به پاش بخور که چی؟تنهاش نزااار

حاال طرف بهت بگه کدوم قول و کدوم قرااار،کدوم قول و کدوم قرااار...

حماقت من و ببین که به کی دل داده بودم

خدای من دیدی براش یه شوخیه ساده بودم

گفتم اینا توهمه که از نبودن تو می گذرم

تهش دیدم که اونی که می بازه این بازیو منم... "

[حماقت،سامان جلیلی]

شایعه
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صدای سارا تو سرم می پیچید.

سرمو بین دستام گرفتم و فشار دادم،اما انگار نه انگار.

سارا:علی...بهم قول بده هیچ وقت دستمو ول نکنی...هیچ وقت دستمو ول نکنی...هیچـ...

_خدااااااا!

مگه واسش کم گذاااشتم؟

کوبیدم روی پخش ماشین موزیک قطع شد.

گوشیم و از جیبم در آوردم.

هیچ تماسی نداشتم!مگه کیو داشتم که نگرانم بشه و زنگ بزنه...

اینستاگرام رو باز کردم.دایرکتم ُپر بود از پیام تبریک!

یکی گفته بود:با اینکه صورتش تو عکس واضح نیست ولی معلومه خوشگله،بهم میاین...

_عکس؟آره عکس!

واتساپ رو باز کردم و به آرشاوین پیام دادم: "اون عکس که مربوط به شایعه است رو برام بفرست"

زهـــــــرا:

زینب:زهرا،دارم میرم خرید؛چیزی الزم نداری؟

_داری میری خرید جیزیه بنظرت من باید چی بخوام؟

زینب:کاش می یومدی باهام.

_مامان تو این چیزا بیشتر تجربه داره باهات میاد دیگه...نگران نباش مادرشوهرت نمی خوردت که.

_کوفت..مگه زامبِی که منو بخوره؟من رفتم خدافظ.

_خدافظ عزیزم.

امتحاناتمون تموم شده بود و قرار شده بود فردا شب با دخترا بریم کنسرت.

امیر:زهــــراا.

_ها؟

امیر:آنا اومده دنبالت،انگار می خواین برین مجلس غیبت بگیرین.

_مجلس غیبت چیه بی تربیت.



امیر:باشه همون مجلس ختم قرآنتون...حاال پاشو برو دختره نیم ساعته تو کوچه منتظرته.

لباس پوشیدم و چادرم رو َسر کردم.

رفتم جلو در.آنا بدون اینکه فرصت حرف زدن بهم بده دستمو گرفت و به سمت خونه ترانه اینا کشید.

_اوی!مگه افسار خرو داری می کشی؟وایسا ببینم چته؟

آنا:خوبه خودتم می دونی خری.

یه خبر دسته اول دارم برات باقلوا!

_چی شده؟

آنا:بیا بریم خودت می فهمی.

با عجله رفتیم خونه ترانه اینا.

_زود بگین چی شده؟!

ترانه:سالمت کو؟

_خب حاال سالم.

بگین دیگه چرا مثل جغد ُزل زدین به من؟

آرامش:جبرییل اشتباهی بهمون خبر داده بود!شاهزاده سوار بر اسب سفید ترانه اومده.

_نههه!

باذوق دستای ترانه رو گرفتم:مبارکه عزیزم.حاال کیه؟

ترانه:آقای موالییه.

_بچه ها دقت کردین باعث و بانی این ازدواج منم؟!

شایعه
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آرامش:خاک تو سرت!

_چرا؟

آرامش:به جای اینکه به فکر خودت باشی به فکر دیگرانی.تو دیگه ترشیدنت حتمیه.

_نه بابا من که شوهر نمی خوام.بزار اونایی که می خوان به مراد دلشون برسن.

آرامش:تو که راست میگی.

ترانه:منم نمی خواستم قسمت بود.

با خنده گفتم:خدا از این قسمت ها واسه ماهم رقم بزنه.

حاال کی اومدن خواستگاری؟

ترانه:دیشب.

لعیا:پس چرا به ما نگفتی؟

ترانه:چون خودمم نمی دونستم.

بهاره:یعنی چی؟مگه میشه؟

ترانه:دیشب اومدن خونمون،حاال ماهم فکر می کردیم اومدن دیدنمون.

بعد یدفعه خانم موالیی گفت:پسرمون یک دل نه صد دل عاشق ترانه خانم شده.

بچه ها خیلی سخت بود دهنمو جمع کنم که از ذوق لبخند نزنم.

خدا خواستگاری اینجوری نسیبتون نکنه.

_چه جالب.خب یه خبر بهتون میدادن که حداقل عروس خانم از خوشحالی پس نیوفته.



ترانه:از بس آقامون دوستم داشته دیگه تحمل نداشت که چند روزی هم منتظر بمونه تا مادرش با ما هماهنگ کنه.

آنا:نکنه جواب مثبت هم همون دیشب دادی رفت؟

ترانه:نه دیگه،اینقدراهم هول نیستم.

آنا:چیزی که من می بینم یه چیزی اونطرفتر از هوله.

شـــــب کــــنـــــســــرت:

_آخه چرا باید بیایم ردیف دوم؟

آنا:چرا نیایم؟

بشین این جوری که بیشتر جلب توجه می کنی.

_کوفت،چرا نمی فهمین می ترسم.

آرامش:آخه االغ بین این جمعیت کجا چشمش به تو می یوفته؟یه نگاه به دور و ورت بنداز چه دخترای جیگری ریخته!

یه نگاهی به اطرافم انداختم َپر بیراه هم نمی گفت المصب یه دخترایی اومده بودن که از خودت نا امید می شدی.

_آرامش،اینا کجا بودن که تا حاال ما ندیدیمشون؟

آرامش:دیدیم،ولی بدون آرایش!

_یعنی این همه تاثیر داره؟

آنا دستمو گرفت گرفت کشید که باعث شد رو صندلی بشینم.

آنا:بی شعور،خب بشین حرف بزن.

_این خوشگال که حواس واسه آدم 

نمیزارن.

بهاره با خنده گفت:شما چرا به دخترا توجه می کنین؟نکنه مشکلی دارین؟

آرامش که کنارش نشسته بود یه پس گردنی مهمونش کرد و گفت:بی تربیت، تو برو به همون پسرا نگاه کن.

لعیا:ساکت آبرومون و بردین از االن تا آخرین دقیقه ای که اینجا نشستیم باهم حرف نمی زنین.

_باشه خانم معلم.

لعیا:ساکت،به جای گچ،کفشمو پرتت می کنما!

روی ِسن چنتا پسر اومدن و با دستگاها َور رفتن.

شایعه
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بعد از چند دقیقه،یدفعه سالن رفت رو هوا.

_هی آنا چه خبره؟ترامپ حمله کرده؟

آنا:ترامپ کیه؟یه خورده چشماتو باز کنی جای دوری نمیره،خواننده اومده رو ِسن.

_هاا!اگه تا آخر اینا بخوان جیغ،جیغ کنن که گوش واسم نمی مونه.

آنا:خوشیش به همین جیغ،جیغ کردناشه دیگه.

علی تهرانچی:سالم عزیزان باید ببخشید به خاطر تاخیرم،امیدوارم که خسته نشده باشین.

خسته شدین؟

یدفعه همه باهم جیغ زدن.انگار مسابقه جیغ زنیه!

علی:پس چرا جیغ ها کمه؟



دختر کناریم گلوش رو گرفته بود و جیغ می کشید.

آخه مگه مجبوری؟

علی:آها این شد..خب بریم یه آهنگ خوب و خفن بخونیم که همگی سر حال شیم.

علی:بی معرفت سالم...

از چی ناراحت شدی خب می گفتی یک کالم 

آخه معلومه کجایی؟من که همین َورام

هی...

بی تو پر میشه لحظه هام

"صدا نمیاد،همه با هم خوندن" :

می،ری سادههه میگی عاشق زیادههه

یکی هست که بخوادت،نمی دونم که این حرفارو کی یاد تو داده

عشق...مگه شوخیه انقدر که یادت رفته راحت

یه روزی بی خبر نمی شدیم از هم یه ساااعت..

[بی معرفت سالم،سروش فرهمند]

آنا:چته؟ یه خورده همراهی کن بهت خوش بگذره نگاهی به آرامش انداختم اون هم کمتر از بقیه جیغ نمی کشید.

بهاره که کنار آرامش نشسته بود رو صدا زدم:بهااره،بهاااااره؟

بهاره:ها؟

بیا بشین جای من،من بیام جای تو.

بهاره:باشه بیا.

چادرم رو جمع کردم و بلند شدم کنار آرامش نشستم.

بهتر شد،دیگه جیغ های تیز اون دختر کنار گوشم نبود.

عــــلـــــی:

داشتن قطعه ای از آهنگ رو باهم همخونی میکردن که یه دختر چادری بلند شد و جاش رو به یه دختر دیگه داد.

نگاهی به صورتش انداختم.

امکان نداره!یعنی خودشه؟

صورتش رو به طرف دختر کناریش چرخوند.

حاال نیم رخش جلوی چشمام بود.

آره خودشه.لبخند بدجنسی زدم و به خوندنم ادامه دادم تا کسی شک نکنه.

وقتی آهنگ تموم شد به سمت آرشاوین رفتم و کنار گوشش ِپچ زدم:اون دختر رو می بینی ردیف دوم نشسته،چادریه؟

آرشاوین:خب؟!

_همون دختره است.

آرشاوین:کدوم دختره؟

_همون که تو اون عکس بود.

آرشاوین:مطمئنی؟

با نفرت گفتم:آره خودشه،اونقدر به عکسش خیره شدم که خط به خط چهره اشو از حفظم.

به آرشاوین چشم دوختم و گفتم:حواست بهش باشه،موقعه ای که خواست بره تعقیبش می کنی...!

شایعه
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زهـــــــرا:

_ترانه؟

ترانه:هوم؟

_کم،کم به بچه ها بگو جمع کنن بریم.

ترانه:کجا بریم؟

_ساعت یه ربع به ۱۲:۰۰ است نمی خوای بری خونتون؟

ترانه:بزار تا آخرش باشیم دیگه.

_اگه امضایی چیزی می خوای بگیری برو،دیر شده.

امیر هم بیرون منتظره.

بعد از چند دقیقه که دخترا ِسلفی و امضا گرفتن،از سالن بیرون اومدیم و سوار ماشین شدیم.

امیر:چطور بود؟خوش گذشت؟

بهاره:خوش که گذشت ولی اینجا داره از دلمون در میاد.

امیر:دیگه باید تحمل کنی چون نمی تونستم منیبوس کرایه کنم.

نگاهی به صندلی عقب انداختم،آنا روی پای بهاره نشسته بود و همشون بهم چسبیده بودن.

زدم زیر خنده که آنا با کیفش کوبید تو سرم.

خنده رو لبام خشک شد!

آنا:حاال بخند...بخند دیگه..

_من که دستم به تو یکی می رسه.

امیر باخنده گفت: خواهر من،قفل فرمون زیر پاته برش دار هر کاری که می خوای باهاش بکن.

بعد از اینکه به کوچه رسیدیم با دخترا خدافظی کردیم و به خونه رفتیم.

_من درو می بندم.

یه لنگه در رو گرفتم و بستمش لنگه دومی رو که گرفتم نور ماشینی چشمم رو زد و با سرعت از کوچه َرد شد.

امیر:به چی نگاه می کنی؟درو ببند بیا دیگه.

مامان:زهــــــرا؟زهراااا؟

_ها؟چیه؟! چی شده؟

مامان:بلند شو دیگه ظهره.

نگاهی به ساعت انداختم.

_ساعت که تازه ۱۰:۰۰شده!

مامان:تازه ۱۰شده؟ربع ساعت دیگه یازده است.

دست و صورتم رو شستم و به آشپزخونه رفتم.

یه استکان چایی برای خودم ریختم و کنار سفره نشستم.

زینب:خب...تعریف کن ببینم دیشب... چطور بود؟

_هیچ طوری نبود.فقط فهمیدم خودم تنهایی آهنگ گوش بدم کیفش بیشتره،حداقل کسی تو سرم جیغ نمی زنه!

باخنده گفت:خب تو هم جیغ می زدی حنجره ات هم یه حالی می کرد.

_چشمام داشتن حال می کردن دیگه حنجره بدبخت فراموشم شد.

زینب با خنده گفت:هیز!

خندیدم که چهره اش تو هم شد.

زینب: چه جوری می تونی با دهن ُپر بخندی؟



مامان:گوشیت خودشو کشت برو به فریادش برس.

رفتم تو اتاق و تماس رو وصل کردم.

_جانم بهاره؟

بهاره:سالم،بپوش بیا بیرون که می خوایم بریم عشق و حال.

_باشه منتظر باش االن میام.

سریع لباس پوشیدم چادرمم سر کردم.

_مامان؟با بچه ها میرم بیرون،شاید ناهار هم بیرون بودیم.خدافظ.

مامان:مراقب خودت باش،خدافظ عزیزم.

شایعه
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با باز کردن در،پرایدی رو دیدم که دخترا داخلش بودن.

_سالم.

بهاره:علیکم،بیا باال صعیفه!

_می خوام بیام ولی نمی دونم کجا بشینم!

لعیا که پشت نشسته بود گفت:بیا روی پای من بشین.

_اینجوری که پات درد می گیره.

لعیا:نه بابا مگه چقدر وزن داری.

_خانم راننده االن حقت نیست پرتت کنم بیرون و خودم پشت رل بشینم؟

بهاره:زهرا شاید برای ما اتفاقی قراره بیفته و خدا تورو خیلی دوست داشته که نخواسته با ما بیای.

_باشه برین خر شدم!

ملودی:مگه نبودی؟

با بدجنسی گفتم:برو کنار می خوام کنار خودت بشینم.

ملودی:چی...!

باشه آقا من خر تو فرشته،فقط جای من و تنگ نکن.

با خنده گفتم:بهاره از تو بعیده یه خر رو کنار خودت نشوندی.

صدای خندهامون رفت باال.

آنا:اوی بهاره فرغونت رو راه بنداز ظهر شد دیگه.

آرامش:حیف زهرا رو نمی شه ببریم.

_برین خوش باشین فکر منم نباشین.خداحافظتون.

با رفتنشون کوچه رو سکوت گرفت.

حاال چیکار کنم؟برگردم خونه؟

نچ،حال خونه رو ندارم.

قدم هام رو به سمت پارک محله کشوندم.

_چه خلوته،پس کجان اون آدما که مامان موقعه بیدار کردنم از خواب می گفت:خاک تو سرت مردم دارن تو پارک ورزش 

می کنن،بعد تو خواب هفت پادشاه رو می بینی؟

با صدای دویدن شخصی پشت سرم باترس به عقب برگشتم که محکم به درخت کناریم کوبیده شدم...



عــــلـــــی:

قدم زنان به طرف پارک رفت.

انگار خدا خیلی دوستم داشته که هوا رو به آخرین درجه گرما رسونده و باعث خلوت شدن پارک شده.

ماشین رو پارک کردم و به طرفش دویدم.

سرش رو به طرفم برگردوند.

بدون توجه به چشمای ترسیده اش بازوش رو گرفتم و به درخت کناریش کوبوندم.

جیغ کوتاهی کشید،دستمو جلوی دهنش گزاشتم تا صداش باعث جلب توجه نشه.

خداروشکر به لطف گریمایی که کرده بودم شناخته نمی شدم و شایعه جدیدی در موردم ساخته نمی شد.

به چشماش خیره شدم و گفتم:زندگی مردم و بهم می ریزی و عین خیالت نیست؟چطور می تونی انقدر بی وجدان باشی؟

با چشمایی که از اشک خیس شده بود نگام کرد و از پشت لبایی که با دستم خفه اشون کرده بودم،اصوات خفه ای گفت.

_چیه؟می خوای بهم التماس کنی ولت کنم؟

پوزخندی زدم و گفتم:ولت می کنم ولی وقتی که کارم باهات تموم بشه.

پیرهنمو تو مشتش فشار داد.

رنگش پریده بود و بی شباهت به گچ دیوار نبود.

دستمو از رو دهنش برداشتم.

+ببین...من نمی دونم تو کی و از من چی میــ...

بین حرفش پریدم:ولی من می دونم تو کی و از تو چی می خوام.

من همونی ام که واسش شایعه درست کردی. همونی که زندگیش رو بهم ریختی.

+چـ..چی از جونم مـ..می خوای؟

_آبروُت!

با گریه گفت:تو رو خدا ولم کن.

گوشیم رو از جیبم در آوردم و دوربین رو باز کردم.

یدفعه دست چپم که روی بازوش بود رو پس زد و یه قدم ازم فاصله گرفت.

دستشو از  پشت گرفتم.به سمت خودم برگردوندمش و لبام رو به لباش دوختم...

شایعه
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زهــــرا:ترس رو توی تک،تک اعضای بدنم حس می کردم.

گوشیش رو دستش گرفت و باهاش کار کرد.

از بی حواسیش استفاده کردم و از توی دستاش خودمو کشیدم بیرون.

اما سردرد و کمر دردی که حاصل از کوبیده شدنم به درخت بود،اجازه تند دویدن رو بهم نمی داد.

دستم رو از پشت گرفت و به سمت خودش برگردوند.

چشم هام رو بستم که با تمام جونم جیغ بکشم اما گرمی چیزی ک روی لبم نشست مانع این کار شد.

با وحشت چشم هام رو باز کردم.

داشت منو می بوسید؟!

خدایا نه...من انقدر کثیف نیستم که یه پسر نامحرم ببوسدم..

با گاز محکمی که از لب پایینم گرفت به خودم اومدم و شروع کردم به تقال کردن.

با دستام به سینه اش می کوبیدم،ولی انگار نه انگار،از جاش تکون نمی خورد.



از همه بدتر دردی بود که توی لبم می پیچید،با دندوناش لبم رو زخم کرده بود و االن داشت مثل زالو لبم رو می مکید.

سر گیجه داشتم و دیگه جونی تو پاهام نمونده بود که بتونه وزنم رو تحمل کنه.

ازم جدا شد و بدون توجه به حال من،مشغول گوشیش شد!

روی زمین نشستم و به زمین تکیه دادم.

سرم سنگین شده بود و توان نگه داشتنش رو نداشتم..

پاهام رو جمع کردم و سرم رو روی پاهام گذاشتم.

چشم هام روی هم افتاد و توی دنیای بی خبری غرق شدم...

عــــلــــی:

ازش جدا شدم.

 فیلمی رو که ضبط کرده بودم پلی کردم.

لبخند بدجنسانه ای زدم:می دونم چیکار کنم که تو هم حال من و درک کنی...

"و دخترکی که دائما در حال درک کردن دیگران و کسی نیست که او را درک کند... "

نگاهی به دختره انداختم...

سرش رو گذاشته بود روی پاش و چشماش رو بسته بود.

پوزخندی زدم:چرا فرار نمی کنه پس؟!

انگار خوشش اومده!

با پام ضربه ای به پاش زدم:هی دختر...پاشو برو دیگه کارم باهات تموم شده.

+....ـ.....

ضربه محکم تری به پاش زدم که روی زمین افتاد!

با افتادنش روی زمین سمت چپ صورتش که غرق خون بود جلوی چشمام قرار گرفت.

با نگرانی به طرفش رفتم و کنارش نشستم.

سرش رو تو دستم گرفتم...

شایعه

پارت۳۵

چادرش رو از سرش در آوردم تا موقعه برداشتنش توی پام گیر نکنه.

دستم رو زیر گردن و پاش انداختم و از زمین جداش کردم.

با سرعت باالیی ماشین رو به حرکت در آوردم و چند دقیقه یک بار به صورت رنگ پریده اش نگاه می کردم.

با رسیدن به بیمارستان از ماشین بیرون اومدم و به طرف صندلی شاگرد پا تند کردم در ماشین رو باز کردم و با عجله دست 

زیر شونه و گردنش بردم و بغلش کردم.

با عجله وارد بیمارستان شدم.

_دکتر...پرستار..یکی کمک کنه..

پرستاری با آوردن برانکارد به حرفم خاتمه داد.

پرستار:چه اتفاقی براش افتاده؟

_خو...خورد زمین!

پرستار:لطفا آروم باشید...برید کارهای پذیرش رو انجام بدین.



با کالفگی موهام رو کشیدم:خدایا می دونی که تا اینجاهم که آوردمش بهش لطف کردم..پس ازم راضی باش.

پا تند کردم و به حیاط بیمارستان رفتم.

سوار ماشین شدم و از بیمارستان دور شدم...

صدایی تو سرم هی به اشتباه بودن کارم اشاره می کرد.

_اصال هم اشتباه نبود...توی گوشیش می گردن شماره خانواده اش رو پیدا می کنن،بهشون خبر می دن.

+اگه گوشی نداشته باشه چی؟

_مگه ممکنه دختر به این بزرگی گوشی نداشته باشه؟!

+....ـ......

_اوی یه چیزی بگو...کار خودتو کردی نه...

ای خدا دیوونه شدم دارم با خودم حرف میزنم...!

مسیرم و تغیر دادم و به طرف خونه اون دختر حرکت کردم.

جلوی در خونه اشون ماشین رو پارک کردم.

چی بگم بهشون؟نمی تونم بگم دخترتون و کوبیدم به درخت ترکید که..!

پیاده شدم و زنگ رو زدم.

+کیه؟

_ببخشید حاج خانم من از بیمارستان.....

اومدم میخواستم یه خبر بهتون بدم.

+خدا مرگم بده چی شده؟

_نگران نباشین دحترتون پاش پیچ خورده،االن بیمارستانه.

+زینب،زینب مادر میگه زهرا بیمارستانه.

با گریه و نگرانی گفت:حالش خوبه؟

_من خبر ندارم شما خودتون برین بیمارستان متوجه می شین.

+خدا خیرت بده مادر،انشاا� خیر از جوونیت ببینی.

_ممنونم،من وظیفه خودم دونستم بهتون خبر بدم،خدا نگه دارتون.

خدایا خودت ببخش مجبور بودم دروغ بگم.مادرش داشت سکته می کرد.

ماشین رو راه به انداختم و به طرف هتل حرکت کردم...

شایعه

پارت۳۶

زهــــرا:

چشم هام رو باز کردم.

با گیجی به اطرافم نگاهی انداختم.

ِکی دیوارای خونه سبز و سفید شد؟

با ورود خانمی سفید پوش متعجب شدم.یعنی اینجا بیمارستان و این خانم هم پرستار؟

پرستار:سالم عزیزم،خوبی؟مشکلی نداری؟

_سالم.



با شنیدن صدای گرفته ام تعجب کردم!

به پشت سرم اشاره کردم:پشت سرم می سوزه.

پرستار:طبیعیه ضربه ای که به سرتون وارد شده باعث شکستن کلیپس و وارد شدنش به سرتون شده بود.

همه اتفاقات وحشت ناکی که برام افتاده بود توی ذهنم گذشت...وای خدا بعد از بی هوش شدنم چه اتفاقی افتاد؟!نکنه...!

با،باز شدن در اتاق و وارد شدن مامان با گریه،به خودم اومدم.

پرستار:لطفا سکوت رو رعایت کنید،مریض تازه به هوش اومدند.

مامان:چشم.

اومد روی صندلی کنارم نشست و نگاه خیس از اشکش رو بهم دوخت.

_مامان چرا باهام حرف نمی زنی؟

مامان:چی بگم دختر...بهت چی بگم!

_چی شده مگه؟واسه امیر اتفاقی افتاده؟بابا خوبه؟

مامان:این چه کاری بود کردی؟!

کمر بابات خم شده!امیر...امیرم!غیرتش تو بودی،ناموسش بودی دختر!

مگه کم گذاشته بودیم برات؟

گیج شده بودم...مگه من چیکار کرده بودم؟!

_مامان یه جوری صحبت کن منم بفهمم.

 CD رو آوردن جلو در به بابات دادن فیلم تو،تو اون CD چادرش رو جمع کرد و یکم روی صورتش کشید:امروز صبح یه

بود... هق،هق گریه بهش امون نداد تا بقیه حرفش رو بزنه.

_مامان من کاری نکردم...

مامان:فیلمش هست مادر...هست..

با حال بدی از روی صندلی بلند شد و به طرف در رفت.

_کجا میری مامان؟

بدون اینکه جوابمو بده از اتاق بیرون رفت

خدایا اون فیلم چیه که مامان رو انقدر بهم ریخته.

کاش می مردمو ناراحتی مادرم رو نمی دیدم.

چشمام شروع به باریدن کرد.خدایا یه کاری کن...

من به َتنگ آمده ام بگذارید هواری بزنم... 

[فریدون مشیری]
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شایعه

پارت۳۷

عـــلـــی:

آرشاوین:وسایلتو جمع کردی؟

_ها...؟آره.

+چته؟چرا حواست پرته همش؟

_آرشاوین...االن دیگه باید به هوش اومده باشه نه؟

+کی؟!



_با دختره ام.

+به گمونم آره.

چرا می پرسی؟تو که دیگه کاری باهاش نداری.

می خوای بری بیمارستان؟!

از من به تو نصیحت حتی نزدیک اون بیمارستان هم نشو.

_چرا؟ یه بوسه بوِد دیگه!مردم از خودشون فیلم بدتر از این پخش می کنن!

+دیوانه...کیو داری با کی مقایسه می کنی؟دختره حتی یه نامحرم هم بدون چادر ندیدتش،بعد تو رفتی فیلم بوسه اشو 

برای خانوادش فرستادی...! این توی چنین خانواده ای چیز کمی نیست.

_بخاطر همین نگرانم!

+نگران اون نباش،نگران خودت باش که اگه رفتی اونجا پدر دختره جلوی مردم باهات برخورد می کنه؛اون وقت می خوای 

چیکار کنی؟

با اعصابی بهم ریخته از هتل زدم بیرون و سوار ماشینی ک اجاره کرده بودم و هنوز وقت نکرده بودم پسش بدم شدم.

صدای اس ام اس گوشیم بلند شد.

"آرشاوین:چهار ساعته دیگه پرواز داریم، حواست باشه دیر نکنی. "

یه لحظه نگام به پایین صندلی شاگرد افتاد.پارچه سیاه رنگی پایین افتاده بود.

خم شدم و برداشتمش.

چادر اون دختر بود!

چادر رو بوییدم.بوی عطر نرگس می داد...بوی گل های نرگِس،باغچه مادرم...عصرها کنار نرگس ها کلوچه هایی که مامان 

پخته بود رو می خوردیم.

بابا قربون صدقه مامان می رفت و مادر هرچند دقیقه یک بار به من ُغر میزد تا کشمش های کلوچه ام رو جدا نکنم...

کاش زمان بر می گشت و فرصت اینو داشتم که باز محبتشون رو داشته باشم.

چشم هام رو باز کردم و از گذشته بیرون کشیده شدم.

استارت زدم و به سمت بیمارستان حرکت کردم.

کاله لبه دارم رو روی سرم گذاشتم و سرم رو تا آخرین حد ممکن پایین انداختم.

خواستم به سمت پذیرش برم که یادم اومد من حتی اسم اون دختر رو نمی دونم!

حاال چیکار کنم...دستی به ته ریشم کشیدم و نگاهم و به اتاقای بخش کشوندم.

یدفعه برادر دختره از اتاقی بیرون اومد.

منتظر موندم تا از اتاق دور بشه و بعد رفتم داخل.

زهــــرا:

داشتم به اوضاع پیش اومده فکر می کردم که امیر اومد توی اتاق.

نگاهش رو با ناراحتی بهم دوخت.

_تو هم باورم نداری؟

+مثل همیشه بهت اعتماد دارم و می دونم که کاری نکردی!

ولی کاری از دستم بر نمیاد،به بابا هر چی می گم که بی گناهی باور نمی کنه...آخه کم چیزی هم نیست فیلم ناموست رو 

ببینی تو اون حال.

موهام رو از شونه هام کنار زدم:اون فیلم چیه که انقدر نسبت به من بی اعتماد شده؟



با دستاش فشاری به چشم هاش آورد:اَزم نخواه برات تعریف کنم...

با صدایی که از بغض لرزون شده بود گفتم:ببخش که انقدر عذابتون می دم.

شایعه

پارت۳۸

+این حرفارو نزن هرکی ندونه من که میدونم از گل پاک تری.

چیزی الزم نداری از خونه برات بیارم؟

_می خوای بری؟

+آره،چند ساعت دیگه مرخص میشی،میرم از خونه برات لباس بیارم.

_زود بیا...برام ِکش مو هم بیار،خفه شدم با موهای باز.

+باشه،خدافظ.

با اینکه کمرم درد می کرد ولی دیگه نمی تونستم روی تخت بمونم.

از تخت پایین اومدم و به سمت پنجره رفتم.

به آسمون خیره شدم:خدایا ممنونم که حداقل امیر باورم داره.

با،بازشدن در خندم گرفت:گفتم زود بیا،اما دیگه نه در این...

با برگشتنم به عقب حرف توی دهنم خشک شد.

عــــلــــی:

در رو باز کردم و داخل شدم.

کنار پنجره ایستاده بود و موهای خوش حالت خرماییش دورش ریخته بود.

محو زیبایی موهاش شده بودم!

باید هم این همه زیبایی رو زیر چادر و روسری پنهان می کرد.

با چرخیدنش به سمتم به خودم اومدم.

چشم هاش از تعجب به اندازه توپ تنیس شد!

بهش نزدیک شدم:نترس کاری باهات ندارم.

قبل از اینکه جیغ بکشه به طرفش رفتم و یه دستم رو جلوی دهنش گذاشتم و دست چپم رو پشت کمرش.فرصت لمس 

ابریشم های خرماییش رو پیدا کردم...

"آری همه باخت بود سرتاسر عمر...دستی که به گیسوی تو بردم،بردم... "

از چشم هاش گوله،گوله اشک می ریخت.مثل شخصیت های انیمیشن های ژاپنی موقعه گریه کردن شده بود.

_آروم باش کاری باهات ندارم،فقط می خوام باهات حرف بزنم.

دستاُش روی دستم که جلوی دستش بود گذاشت و سرش رو به چپ و راست حرکت داد.

_نچ...بیا اصال با فاصله از هم می ایستیم حرف میزنیم،خب؟

فاصله می گیرم ازت،ولی قول بده که صدات در نیاد.

یه پلک به نشونه قبول کردن حرفم زد

_خوبه،ولی به نفعته که به قولت عمل کنی.

با تردید یه قدم به عقب برداشتم و دستم رو از روی لباش برداشتم.

با ترس گفت:اون مالفه رو بده.



نگاهی به تخت نامرتبش انداختم و مالفه رو چنگ زدم و به طرفش گرفتم.

از دستم کشیدش و روی سرش انداخت.

شایعه

پارت۳۹

از کارش خوشم اومد،حتی تو بدترین شرایط هم حواسش بود که نگاه نامحرمی بهش نیفته...!

+اومدی اینجا به من نگاه کنی یا حرف بزنی؟

به خودم اومدم اخمام رو تو هم کشیدم.

روی لبه پنجره نشسته بود و مالفه رو به صورت چادر پوشیده بود.

_بدون مقدمه میگم چون وقت اضافه ندارم.

به پدرت می گم که توی اون فیلمی که دیده هیچ گناهی نداری...ولی شرط داره...

+چه شرطی؟!اصال اون فیلم چیه که زندگیم بخاطرش بهم ریخته؟

با بدجنسی رو بهش گفتم:چیز خاصی نبود!فیلم بوسه امون رو واسه بابات فرستادم.

از اعصبانیت فکش قفل شده و دستاش مشت شده بود.

با اعصبانیت به طرفم اومد و لگدی به پام زد به جای اینکه دردم بگیره خندم گرفته بود.

اخمام رو بیشتر تو هم کشیدم و قدمی به سمتش برداشتم.

دو قدم رفت عقب که طره ای از موهاش بیرون اومد.

+جلو نیا...جیغ می کشما..

_خب ...انگار قبول نمی کنی...منم بی کار نیستم که وقتمو تلف کنم.

عقب گرد کردم که از اتاق بیرون برم.

+باشه قبوله...

یه ابروم رو انداختم باال:نمی خوای بدونی شرطم چیه؟

+بگو.

_باهام ازدواج کن!

+چی؟!

خودمم به اندازه اون تعجب کردم! آخه این چه شرطیه گذاشتم؟

_چیه پشیمون شدی؟پشیمونی سودی نداره!

عاشق چشم و ابروت نیستم که میگم باهام ازدواج کن.

فقط می خوام روی یه نفر رو کم کنم...!

اشکی از چشمش پایین چکید:با اینکه زندگی یه دختر بعد از طالق نابود می شه،ولی ارزش این رو داره که پدرم دوباره مثل 

قبل نگام کنه...!

شایعه

پارت۴۰

چــــنــــد ســــاعــــت بــــعــــد:

آرشاوین:چی می گی تو؟!!

یعنی چی که واسه انتقام از سارا می خوای این بال رو سر زندگی خودت و اون دختر بیاری؟



_حواست به ساعت پروازت باشه جا نمونی!

+نمی خوام برم!

_نچ...چرا اینجوری می کنی؟!

من بعد از دوسال که با سارا بودم،می شناسمش اگه بفهمه که دارم ازدواج می کنم...

+هرس می خوره؟ناراحت می شه؟حسودی می کنه...؟

که چی؟اون زندگی خودش رو داره تو هم زندگی خودتو.

نزار این وسط یه دختر بچه زندگیش تباه بشه...

نگاهم رو تو چشم هاش دوختم:همه حرفات درسته...ولی من کار خودم رو انجام میدم!

+باهاش ازدواج کنی که سارا بفهمه دیگه دوستش نداری؟بعد پشیمون بشه از کرده خودش و بیوفته به پات؟

فقط نگاهش کرده ام...

+چرا حرف نمی زنی؟

گفته باشم من هیچ جا بدون تو نمی رم.

_خوبه،تنهایی خواستگاری نمی رم!

کنارم روی تخت نشست و دستش رو گذاشت رو شونم:من نوکرت هم هستم.داداشمی باید خواستگاریت بیام.

اما به فکر زندگی خودت و اون دختر باش.سارا ازدواج می کنه بهترین زندگی رو می سازه!

_آرشاوین...دیگه نمی خوام چیزی بشنوم...رفتی بیرون چراُغ خاموش کن.

+االن می خوای بخوابی؟!

_نه فردا!

+هیچ وقت ساعت۱۹:۰۰نمی خوابیدی!

زهـــــــرا:

بابا،باهام حرف نمی زد و همین من رو برای انجام دادن اون شرط مطمئن تر می کرد.

گوشیم رو به دست گرفتم و روشنش کردم.

سیل پیامی از دخترا سرازیر شد.

همه پرسیده بودن کجام که جواب تماس هاشون رو نمیدم.

با فرستادن پیامی به مضموِن:خونه مامان بزرگم بودم و اونجا آنتن دهی خوب نبود،از سر خودم بازشون کردم.

با کوبیده شدن در اتاق به خودم اومدم.

_بفرمایید.

با اومدن زینب به اتاق،پاهام رو ک روی تخت دراز کرده بودم جمع کردم تا بتونه روبه روم بشینه.

+می خواستی بخوابی؟

_دیروز تا حاال همه اش خواب بودم دیگه خوابم نمی بره.

شایعه
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+خوبه!خب تعریف کن ببینم جریان چیه؟

_چی بگم؟

+قصه کشته شدن سهراُب!



خب جریان اون فیلم رو بگو دیگه.

همه چیز رو تعریف کردم به غیر ازشرطی که قبول کرده بودم.

+یعنی شایعه ای که درست کردین روی زندگیش هم تاثیری گذاشته؟!

_حتما گذاشته که اومده تالفی کنه.

خب...

+ها!

_پاشو برو دیگه ساعت ۱:۰۰شد.

+بی تربیت...

راستی..دوهفته دیگه عروسیمه ها،فکر لباس باش.

_مرسی از درکت خواهر...نمی بینی من تو چه وضعیتیم؟

+پاشو خودتو جمع کن!

همین که خودت میدونی کار اشتباهی انجام ندادی کافیه.خدا خودش همه چیز رو درست می کنه.

_مرسی!

بوسه ای روی لپم کاشت و از اتاق بیرون رفت.

بالخره بعد از چند ساعت فکر و خیال چشم هام روی هم افتاد و رنگ آرامش رو دیدم هر چند موقتی...

عـــلـــی:

با پوشیدن کت و شلوار به آرشاوین پیام دادم:بدو بیا ببین چی شدم!

با صدای کوبیده شدن در،درو باز کردم و وسط اتاق ایستادم.

دستم رو به لبه کت گیر کردم:چطورم؟

+تازه میشه نگات کرد!

_یادم رفته بود سلیقه نداری.

آرشاوین با خنده گفت:چرا توهین می کنی؟از قدیم گفتن حقیقت تلخه.

چشم غره ای بهش رفتم و نگاهم رو ازش گرفتم.

+حاال نزن منو.

خوشتیپ شدی.اصال داماد شدی...

بادا،بادا مبارک بادا

ایشاال مبارک بادا

یار مبارک بادا،بدو بیا تو بغل داداِشتا...

به دنبال این حرف به سمتم اومد به آغوش کشیدم.

لبخندی زدم و گفتم:ایشاال روزیه خودت.

+ایشاال،ایشاال...خدا از دهنت بشنفه...

نگاهی به لباسش انداختم:تو چرا هنوز حاضر نشدی؟

+ای بابا مگه تو حواس میذاری واسه آدم؟

و سریع از اتاق خارج شد.

بعد از زدن عطر و برداشتن سویچ به سمت پارکینگ رفتم.

بعد از دقایقی آرشاوین هم اومد و کنارم نشست.

ماشین رو به راه انداختم.

+چه ساعتی قرار گذاشتی؟



_ـ۹:۰۰

+االن که ساعت۸:۳۰ دقیه است.گل فروشی هم می خوایم بریم،دیر نشه یه وقت؟

-نه،خونشون نزدیِک.

+راستی علی به مامانم گفتم داریم میریم واسه علی خواستگاری نمی دونی چقدر خوشحال شد..

_االن باید تشکر کنم؟!

تو که می دونی همه چی صوریه!

+یه خبر بدتر...!

_باز چه غلطی کردی؟

باخنده گفت:گفت تا فردا خودشو میرسونه که توی بله برونت شرکت کنه.

_آخه چرا الکی دل اون پیرزن رو خوش کردی؟

دستش رو روی شونه ام گذاشت:به گفته خودش غیر از یه پسر خواننده که نداره.

منم که بوقم...حاال من به این پسر خواننده اش کمک کرده ام که انقدر معروف شده ها!

_سکته نکنی از حسودی.

همیشه به من لطف داره،کاش نمیومد با اون پادردش،اذیت می شه.

+تو که می شناسیش،حرف؛حرفه خودشه.

کاش امشب پدر و مادرمم کنارم بودن...هرچند که خواستگاری صوری و الکی باشه،ولی برای چند لحظه ای احساس بی 

تکیه بودن نمی کردم...
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زهـــرا:

باورم نمی شه که توی سن ۱۸ سالگی می خوام ازدواج کنم...همیشه تو رویاهام توی سن ۲۷یا۲۸سالگی عروس شدنم رو می 

دیدم.

لباس سفیدی پوشیده بودم.

می گویند لباس پوشیدن هر کس نشان دهنده حال و هوای اوست.

ِکذب است!

درون من دخترکی برای زندگی اش شیون می کند و به ظاهر عروس خوشبختی است...!

با،باز شدن در اتاق و وارد شدن زینب به خودم اومدم و از روی صندلی میز توالت بلند شدم.

+چرا نمیای دختر؟مامان از بس منو نیشگون گرفت کبود شدم.

_داشتم میومدم دیگه.

به طرف چادر سفیدی که گل های صورتیش زیباییش رو دو چندان کرده بود رفتم.

مامان برام از کربال آورده بودش...اگه می دونستم تو چنین روزی می خوام بپوشمش،هیچ وقت پارچه اش رو نمی دوختم 

اما افسوس...

روی سرم انداختمش.

_بریم.

+چرا ناراحتی؟می دونی چند نفر االن دلشون می خواد جای تو باشن؟



خدایا نمی شد یکی از اون چند نفر جای من بودن؟!

لبخندی زدم:ناراحت نیستم که.

+به ظاهر نیستی ولی چشمات یه چیز دیگه می گن . . .

به آشپزخونه رفتیم و زینب توی استکانها چای ریخت و سینی رو به دستم داد.

+من جلوتر میرم،تو هم حواست باشه چایی هارو روی داماد نریزی. وبا خنده از آشپزخونه خارج شد و نفهمید که با کلمه 

"داماد" چه به سرم آورد. . .

نگاهم رو به باال دوختم و چند پلک زدم تا اشک های جمع شده توی چشمم پایین نیان.

سرم رو پایین انداختم و به طرف حال رفتم.

بدون اینکه به کسی نگاه کنم چای رو به پدرم تعارف کردم.

بابا:اول به آقای تهرانچی. . .

تهرانچی: نفرمایید پدر جان شما بزرگ مایید .

چی؟!پدر جان!!!

با تشکر بابا به خودم اومدم.

به سمت تهرانچی رفتم و تعارف کردم.

لحظه آخر نگاهی بهش انداختم.

چشمکی بهم زد و لبخندش رو عمیق تر کرد.

اخمام رو کشیدم تو هم.

بعد از اینکه به همه تعارف کردم به سمت مامان رفتم که کنارش بشینم.

پدر:زهرا جان،بیا اینجا بشین. به کنار خودش اشاره کرد.

رفتم کناربابا نشستم.

از وقتی که وارد شده بودم امیر با اخم نگام میکرد و با کسی حرف نمیزد،هرچقدر هم اون آقا که نمی دونستم کیه باهاش 

حرف میزد جوابهای کوتاه بهش میداد.

بابا:آقای تهرانچی همه چیز رو گفت.

نگاهی به تهرانچی انداختم.یعنی چی رو گفته؟

بابا:دخترم باید منو ببخشی که. . .

دستم رو گذاشتم روی دستش،این حرف رو نزنید بابا؛شرمنده ام که نتونستم دختر خوبی براتون باشم و باعث ناراحتیتون 

شده ام.

مامان:فکر می کنم برای چنین حرفایی به اندازه کافی وقت باشه. . .درست نیست که مهمانانمون رو معطل کنیم.

تهرانچی:بذارید راحت باشن. . . دلخوری هارو باید هر چه زودتر از بین برد.

پدر:درسته.

بهتره بریم سر اصل مطلب . . .ما برای چنین مراسمی انتظار داشتیم با بزرگترتون تشریف بیارید.

تهرانچی:حرفتون کامال درسته. . . پدر و مادرم عمرشون رو دادن به شما.

پدر:خدا رحمتشون کنه،قصد ناراحت کردنتون رو نداشتم.

تهرانچی:اشکالی نداره. . .برای خیلی سال پیش. . . مادر آرشاوین حق مادری به گردن من دارند.انشاا� فرداشب خدمتتون 

می رسند. . .
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دقایقی به صحبت گذشت که حتی یک کلمه از حرف هاشون رو متوجه نشدم.

با صدای بابا به خودم اومدم:دخترم،علی آقا رو به اتاقت راهنمایی کن.

چرا باید بیاد تو اتاق من!

نگاهی به زینب انداختم با دستش به اتاق اشاره کرد.

به ناچار بلند شدم و جلو تر از اون به سمت اتاق رفتم و در رو باز کردم.

_بفرمایید.

بدون هیچ حرفی رفت داخل.

در رو نیمه باز گذاشتم.روی تخت نشستم.علی هم کنار پنجره ایستاده بود.

+خوردنی نیستی که بخورمت!

_منظورتو نمی فهمم.

+نمی خورمت...نیازی به باز گذاشتن در نبود.

_فکر نمی کنم اومده باشیم توی اتاق در مورد ترس من و لولو،ُخر خره بودن شما صحبت کنیم.

+حرفام رو قبال بهت گفتم.

لبخند بدجنسانه ای روی لبم نشست:خوبه که به اشتباهتون ِپی بردین  و فهمیدین که باید حقیقت رو به پدرم بگید.

+در قبالش باید اون کاری که گفتم رو انجام بدی.

_یادم نمیاد چیزی گفته باشی!

از پنجره فاصله گرفت و به سمتم اومد.

خواستم از جام بلند َشم که دو طرف شونه ام رو گرفت و به سمت عقب ُهلم داد.

روی تخت افتادم.خواستم بلند شم که روم خیمه زد.

زبونم از ترس قفل شده بو د و بدون شک چشمام مثل چشمای قورباغه زده بود بیرون.

+فکر نکن زرنگی و می تونی منو دور بزنی.

انگشتش رو نوازش وار روی گونه انم کشید:من اگه بخوام می تونم بدترین بالهارو سرت بیارم!

مجبورم نکن به کاری که دوست ندارم انجامش بدم.

نگاهش رو از چشم هام پایین تر آورد و روی لبم متوقف شد.

از روی عادت موقعه ای که استرس داشتم پوست لبم رو می کندم.ترک عادت هم که موجب مرِض.

صورتش رو نزدیکتر آورد.

_به یه شرط به قولت عمل میکنم...

پوزخندی زد و نگاهش رو به چشم هام دوخت:توی موقعیتی نیستی که شرط بزاری.

به ناچار دستم رو روی سینه اش گذاشتم و به عقب ُهلش دادم: برو کنار لطفا.

+هنوز که شرطت رو نگفتی!

گوشه کتش رو گرفتم و به سمت چپ کشیدم تا از تخت بیوفته پایین،ولی باعث شد که بیوفته روی خودم.

لعنت به من که هر کاری رو خواستم درست کنم خرابترش می کردم.

عـــلـــی:

با کشیده شدن کتم،به سمت جلو َپرت شدم.

سرم توی گودی گردنش فرو رفت،با استشمام عطر نرگس آرامشی وجودم رو گرفت...

با تکونهایی زیر تنم به خودم اومدم.



نگاهی به صورتش انداختم چشماش پر از اشک بود و با خجالت چشماش رو ازم می دزدید.

با عجله بلند شدم و دستش رو گرفتم که بلندش کنم. دستش رو از دستم بیرون کشید:خودم می تونم بلند شم.

از جاش بلند شد و چادرش رو مرتب کرد.

+به شرطی باهات ازدواج می کنم که...بینمون اتفاقی نیوفته.

لپاش از خجالت قرمز شده بود!

تا حاال دختری رو ندیده بودم که انقدر خجالتی باشه.

_نگران نباش...هیچ اتفاقی برات نمیوفته.

بعد از چند ماه بر می گردی پیش خانواده ات.

حاال هم بهتره بریم.نیم ساعت هم زمان کمی نیست برای حرف زدن!

از اتاق اومدیم بیرون و به سمت اتاق پذیراییشون که از حالشون جدا بود رفتیم.

اولین کسی که متوجه ورودمون شد آرشاوین بود.

آرشاوین:عروس خانم دهنمون رو شیرین کنیم؟

زهرا:هرچی پدرم بگن...

نگاهی بهش انداختم سرش رو انداخته بود پایین و باز لپاش گل انداخته بود!

آقا محمد(پدر زهرا):زندگی خودته دخترم،خودت باید تصمیم بگیری.

اگه اجازه بدین فرداشب در حظور مادر بزرگوارتون زهرا جواب رو میگه.

بعد از کمی گپ زدن در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی جامعه،تعارفات رو برای موندن قبول نکردیم و به هتل برگشتیم.
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غم هام اونقدر کوچیک بودن که برای چنین غمی خون گریه کنم...

یادمه هر وقت نمره ام کم می شد و گریه می کردم مامان می گفت:من خداروشکر می کنم که دخترم بزرگترین غم و 

مشکلش کم بودن نمرشه...

منم پامو می کوبیدم زمین و با گریه می گفتم:کم بودن نمره هم چیز کم نیست...

االن می فهمم که مامان راست می گفته.

کاش همه درسام رو صفر می شدم!

ولی تن به این ازدواج نمی دادم...مجبور نبودم لبخند بزنم و عدای دخترای خوشحال رو در بیارم که وقتی مامان پرسید 

چیه شنگول می زنی؟

به دروغ نگم:زندگی باب میلم می گذره چیز کمی نیست.

با صدای بابا به خودم اومدم:اجازه هست بابا؟

تند،تند اشکای رو گونه ام رو پاک کردم.

_بفرمایید.

با لبخند وارد شد.کنارم روی تخت نشست.

+چیزی شده عزیز دل بابا؟

همین نگاه و کالم پر مهر بابا برای من کافی بود.

_نه...لبخندی زدم:مگه قرار چیزی بشه؟

+باید اینو از چشمای قرمز شما پرسید.

لبخندم رو تکرار کردم:چشمای قرمز من بخاطر بی خوابی وخستگی قرمز شدن.



+مزاحم استراحتت شدم؟

_نه،نه... ساعت ۵:۰۰ عصر که موقعه خوابیدن نیست...یکم استرس امشب رو دارم.

دستش رو با مهر روی سرم نوازشوار کشید:نگران چیزی نباش،هر چی که تو بگی اتفاق میوفته.

کاش هرچی من می گم خالفش رخ بده...!

+می دونم یک روز برای فکر کردن کافی نیست...اما این هم درست نیست که زیاد منتظرشون بذاریم.اونا توی هتل می 

مونن و صددرصد راحت نیستند.

فدای مهربونیات بشم بابا که برای همه مهربونی...

_فکرام رو کردم.

بنظر من هر دختری با ایشون،خوشبخت میشه.این رو بخاطر خونه و ماشین یا چیز دیگه ای نمیگم...بخاطر مهربونی و دل 

رحمیشون می گم...
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اون روز که حالم بد بود توی پارک به اون خلوتی،ایشون بود که با مشهوریتی که داشتن من رو به بیمارستان رسوندن و 

نادیده گرفتن مشکالتی رو که با رسوندن من ممکن بود گریبانگیرشون بشه.

لبخند تحسین آمیزی زد:بهت افتخار می کنم که ظاهر رو نمی بینی و برات باطن مهم تره.

میرم خریدای مادرت رو انجام بدم...تو هم کمی استراحت کن.

بعد از رفتن بابا،موهام رو با کلیپس جمع کردم و بی خیال ُبلز و شلوار شلخته ای که تنم بود؛از اتاق خارج شدم و به سمت 

آشپزخونه رفتم.

وسط راه با سر و وضع آشفته امیر روبه رو شدم.

با تعجب پرسیدم:چی شده؟!

+هیچی صداُش در نیار...

به دنبالش راه افتادم و وارد اتاقش شدم.

+چته مثل جوجه اردک زشت دنبالم راه افتادی؟

_خودت می دونی واسه چی.پس زود،تند،سریع بگو چرا لباسات پاره است؟

اشاره ای به آرنجش کردم:چرا دستت زخمیه؟

+اتفاق واسه افتادنه...اتفاقی خوردم به یه آدم اینجوری شد.

_دعوایی چیزی که نکردی؟

بدون هیچ حرفی نگام کرد.

_چته؟سواله دیگه...واسه پرسیدنه.

+زهرا...تو که نمی خوای به این لندهور جواب مثبت بدی؟

نگاهم رو از چشماش گرفتم.

+چیه؟چرا حرف نمی زنی؟

_چی بگم وقتی خودت همه چیو می دونی؟

+من فقط می دونم اونقدر  بی غیرت نیستم که بزارم خواهرم واسه دو،سه ماه زن یه ک*ث*ا*ف*ت بشه و ...

_فحش نده لطفا...



+ال ا�...

_من خودم همه چیز رو درست می کنم...تو رو خدا تو کاری نکن...

شایعه

پارت۴۶

+چُیو درست می کنی...؟

با بدبخت کردن خودت آخه چی درست میشه؟

_صداتو بیار پایین...میخوای همه بفهمن؟

+الزم باشه خودم به همه می گم...

_امیر...داداش من،عزیز من؛می خوام توی یه کار کمکش کنم...

+نفس من،من راضی به این کار نیستم...بیا و توهم ناراضی باش.

_وقتی کار به اینجا رسیده،یعنی خدا هم راضیه.منو تو کی باشیم که جلوی اتفاقی که خداوند رضایت داره بیوفته رو 

بگیریم؟!

+تصمیمت رو گرفتی نه؟

سرم رو انداختم پایین:آره!

+ُتف به غیرت من،تف به صورت من که جلوی تو اِلف بچه رو نمی تونم بگیرم.

_اینجوری نگو تو رو خدا...

+نمی خوام چیزی بشنوم...برو بیرون.

با ناراحتی از اتاق بیرون اومدم وبه سرویس بهداشتی رفتم.

آب ُخنک رو باز کردم و چند بار به صورتم پاشیدم.

به خودم توی آینه نگاه کردم.

تازه اول راهی،اگه بخوای برای مخالفت دیگران از تصمیمت برگردی و ناراحت بشی نمی تونی سه ماه با آدمی که فقط 

ناراحتیت رو می خواد دووم بیاری.

لبخندی زدم و از سرویس بهداشتی بیرون اومدم و به آشپزخونه رفتم

شایعه

پارت۴۷

زینب:چه عجب عروس خانم از اتاق جادوییشون دل کندن!

_اتاق جادویی چیه دیوونه؟

مامان با گوشه روسریش اشکش رو پاک کرد:زینب دخترمو اذیت نکن.

مامان رو تو آغوشم گرفتم:آخه چرا گریه می کنی عزیز من؟

مامان:جای من نیستی که یدفعه از دوتا جگر گوشه هات جدا شی عزیز من.

زینب ازجاش بلند شد و از سمت راست توی بغل مامان رفت.

زینب در حالی که چشماش خیس بود گفت:برای ماهم سخته از مامانمون جداشیم قربونت برم.

در همون حال بابا،با دستایی پر از خرید وارد آشپزخونه شد.



بابا:یعنی فقط جدا شدن از مامانتون سخته؟

با خنده از بغل مامان بیرون اومدم و در آغوش بابا رفتم.

_جدا شدن از شما هم سخته بابای حسود.

دستش رو دور شونه ام حلقه کرد:پدر سوخته ها...فیلم هندی راه انداختین؟

اگه با کمربند سیاه و کبودتون نکردم.

دستش رو کشید به چشماش:اشک مِن پیرمرد رو در میارین.

با زنگ خوردن گوشی بابا از اون حال بیرون اومدیم.

بابا:بله؟سالم،ممنونم شما چطورین؟

+..ـ.........

بابا:خداروشکر.

+ـ...........

بابا:خدا بد نده!

با تعجب به هم دیگه نگاه کردیم.

بابا:خدا لعنتش کنه...!ما االن خودمون رو می رسونیم.

+ـ..............

بابا:چه زحمتی...خداحافظ.

مامان با نگرانی پرسید:کی بود؟چی شده؟

بابا:آقا آرشاوین بود.انگار یکی توی خیابون مزاحم علی شده بوده با هم دعوا گرفتن.

مامان با نگرانی کوبید رو لپش:خدا مرگم بده!اتفاق بدی که براش نیوفتاده؟

بابا در حالی که به طرف در خروجی می رفت گفت:نمی دونم دارم می رم ببینم حالش چطوره.

مامان:وایسا منم بیام.روبه من گفت:چرا وایسادی؟برو حاضر شو بریم...

_چرا من بیام؟

مامان بدون اینکه جوابم رو بده داخل اتاق مشترکش با،بابا شد.

زینب:بی احساس،خواستگارت رو زدن آش و الش کردن...حاال میگی چرا بیام دیدنش؟

با ِحرس به اتاقم رفتم.

با عجله مانتو کرمی رنگی رو با شال و شلوار سیاه رنگ پوشیدم و چادر ساده سیاه رنگم رو سرم کردم.

با پوشیدن کفشی به کوچه رفتم و سوار ماشین بابا شدم که توی کوچه پارک شده بود.

_بریم...

ماشین رو به راه انداخت و به سمت بیمارستان رفتیم.

شایعه

پارت۴۸

وقتی به بیمارستان رسیدیم بابا،با آرشاوین تماس گرفت و پرسد اتاقش کجاست.

به سمت اتاقش به راه افتادیم.

آرشاوین کنار اتاق منتظر ما ایستاده بود.

بعد از سالم و احوال پرسی وارد اتاق شدیم.



خانم میان سالی کنار تخت نشسته بود که با ورود ما از جا بلند شد.

نگاهی به علی که روی تخت دراز کشیده بود انداختم.

پای چشمش کبود شده بود و دست راستش هم شکسته بود.

با نشستن دستی روی شونه ام نگاهم رو از علی گرفتم و به خانمی که لحظه ورودمون دیده بودمش دوختم.

_سالم،ببخشید حواسم پرت شد.

خانم:سالم عروس گلم.اشکالی نداره،این قدرت عشقه که آدم رو به این حال در میاره.

با خجالت سرم رو انداختم پایین.

آخه عشق کجا بود!

اگه بفهمه توی دلم چه شور و شوقیه واسه دیدن این ریختیه پسرش،قدرت عشق رو بیشتر درک می کنه.

خانم:آخ قربون این لپای سرخت برم.بوسه ای روی لپم کاشت که بدون شک به گوجه تبدیل شدم!

+علی از کجا پیداش کردی این دختر رو؟

علی:خاله جون آخریش بود دیگه،لنگه اش پیدا نمیشه.

بابا و مامان مشغول حال و احوال با علی شدند و خاله جون هم شروع کرد سر من رو خوردن!

خاله:اسمت چیه دخترم؟

_زهرا.

خاله:چه اسمتون هم به هم میاد. "علی و زهرا" قربونتون برم.

منم که می دونی مادر آرشاوینم و علی رو کمتر از آرشاوینم دوست ندارم.

لبخندی زدم و گفتم:خدا براتون نگهشون داره.

خاله:خدا تو رو هم واسه علیم نگه داره عزیزم.

شایعه

پارت۴۹

دستم رو گرفت و به کنار تخت بردم.

خاله:چرا ایستادین؟بفرمایین بشینین.

به سمت صندلی کنار تخت کشوندم:تو هم اینجا بشین،راحت باش.

چون اتاق خصوصی گرفته بودن یه گوشه اش مبلمان چیده شده بود.

بقیه رفتن و نشستن.

+به داداشت بگو فکر نکنه نتونستم جواب کتکاشو بدم،اگه شروع به کتک زدنش کرده بودم اون االن جای من بود!

_منظورت چیه؟چرا این حرفا رو به داداشم بزنم؟

یعنی...

+آره!

خنده ام گرفته بود و بدبختی اینجا بود که نمی تونستم بخندم.

دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و بین خنده گفتم:د...روغ؟!

با اخم نگاهی ِبهم انداخت که خنده ام رو جمع کردم.

_دست داداشم درد نکنه!خوب به بادمجون تبدیلت کرده.

+نوبت منم می رسه.



_انگار هنوز تو دنیای کودکیت موندی که با هرکی دعوا گرفتی و نتونستی بزنیش بگی:نوبت منم می رسه.

با صدای خداحافظی کردن مامان و بابا ایستادم و با بدجنسی گفتم:خیلی خوشحال شدم اینجوری دیدمت!

مامان:زهرا دخترم؟

_جانم؟

مامان:امشب رو پیش آقا علی بمون،خانم معتمد انگار پا درد دارن نمی تونن بمونن.

رفتم کنار مامان:من نمی مونم!

مامان:یعنی چی؟

_یعنی همین...دوستش که هست بمونه پیشش.

مامان:آخه مادر اون همش دنبال کارهای بیمارستان بوده یکم درک کن!

«مگر درک شده ام که درک کنم»

شایعه

پارت۵۰

لبخندی زدم: باشه!خداحافظ.

نگاهی به علی انداختم.

باچشمایی که شرارت ازشون می بارید بهم چشم دوخت.

_ها؟چته؟

+می خوام بخوابم،سر و صدا نکن.

_االن چه موقعه خوابه؟

+بیمار باید استراحت کنه.

_اوه یادم رفته بود "مریضی" !

چشم غره ای بهم رفت و پتو رو،روی سرش کشید.

بی خیال رفتم روی مبل گوشه اتاق نشستم.

هوووف...!حوصله ام سر رفته.

کنترل رو برداشتم و تلویزیون رو روشن کردم.

با صدای بیش از حد بلند تلویزیون به سقف چسبیدم.

بدبختی اینجا بود که برنامه کودک داشت پخش می شد و خانم مجری با صدای جیغش می گفت:کی از همه خوشگلتره؟

بچه ها هم با داد می گفتن:من!من!

تلویزیون رو خاموش کردم و به سمت علی برگشتم.

با اخمای تو هم و چهره ای عصبی داشت نگام می کرد.

_چیه؟

با حالت خونسردی گفت:بیا اینجا...

_نمیام.

+می گم بیا.

_خب نمیام.

+یه بار گفتم که خوردنی نیستی از چی می ترسی؟

در حالی که از ترس جرعت نمی کردم برم کنارش،با شجاعت ظاهری گفتم:کی گفته می ترسم؟

+باشه...اصال نمی ترسی.پس چرا نمیای؟



_چون فرصت نمیدی بیام!

باترس بلند شدم و به سمتش رفتم.

شایعه

پارت۵۱

دستش رو به طرفم دراز کرد.یه قدم رفتم عقب.

_چیه؟!

+می خوام برم سرویس بهداشتی.

_خب برو چیکار من داری؟

+نقشت اینجا چیه؟

_پیشت موندم شب تنهایی نترسی.

+عه!پس حواست بهم باشه.آخه شبا باید جوجه بخورم که خوابم ببره.

_نسل مرغا رو منقرض نکنی!

علی توی دلش به صفر کیلومتری بودن زهرا خندید.

_خب...بلند شو من حواسم بهت هست اگه افتادی می گیرمت.

+خب چادرت رو حداقل در بیار بتونی خوب بگیریم.

_مرغ که نیستی بخوام بگیرمت از دستم در نری. پاشو وقتمو نگیر.

+آره راست میگی...برنامه کودکت دیر میشه.

به دنبال حرفش پاهاش رو از تخت پایین گذاشت.

خم شدم و دمپاییش رو ُجفت کردم.

از صورت جمع شده اش معلوم بود بدجور کتک خورده.

همینطور که باهاش هم قدم بودم با خنده گفتم:دکتر وقتی پرسید:چرا جواب کتکا رو ندادی چی گفتی...؟حتما گفتی 

ترسیدم بیشتر بخورم.

+دکتر فظول نبود که چنین سوالی بپرسه.

خنده ام طبق معمول رو لبم خشک شد!

در سرویس بهداشتی رو باز کردم.

_اومدی بیرون صدام بزن.رفتم روی مبل نشستم.

بعد از چند دقیقه صدام کرد: زهرا...زهرااا...

بدون اینکه جواب بدم سر جام نشستم.

+زهراااا....اوووی

چقدر ظالم شدم جدیدًا.با عذاب وجدان بلند شدم رفتم جلوی سرویس.

_بله؟

+کجایی دو ساعت صدات میزنم؟

بدون اینکه سوالش رو جواب بدم،پرسیدم:چرا بیرون نیومدی؟

+انگار درش گیر داره...باز نمی شه.

_نه عامو در بیمارستان کجا گیر داره؟



شایعه

پارت۵۲

+مگه من عموتم میگی عمو؟چه میدونم گیر کرده دیگه.

خدا نکنه تو عموم باشی،میشه گفت یه تیکه کالمه.خب بزار برم یکی رو خبر کنم بیاد در رو باز کنه.

عـــلـــی:

اینجور که خیلی بد می شد.

_نه الزم نیست.چند ضربه آروم هم بزنی به در خودش درست می شه.

+مطمئنی؟

_آره،حیف خودم نمی تونم...وگرنه بازش می کردم.

+تو رو خدا تو ضربه نزن.با اون کتکی که تو خوردی می ترسم اعضای بدنت از هم جدا بشه.

با ِحرس دست سالمم رو مشت کردم.تقصیر منه که نخواستم داداشش رو آش و الش کنم.

برو کنار که در باز شد بهت نخوره...

از پشت در رفتم کنار.

+ـ۱،۲،۳...گامب!

_ترکیدی؟!!!

+آی دلم...وووی کمرم.

تند در رو باز کردم.

_عجب ضربه ای!گیرش رفع شد!

خم شده بود و با یه دستش کمرش رو گرفته بود و با دست دیگرش دلش رو.

+کمر من داغون شده...بایدم این در کوفتی باز بشه.

_نیازی به کمک نداری؟

+تو حواست به خودت باشه نیوفتی،نمی خواد به من کمک کنی.

شونه هام رو انداختم باال:گفتم شاید نیاز داشته باشی...صدای کمی نبود.

چشمای درشتش رو به من دوخت.

+نکنه ترکیده ام خبر ندارم!!!

با اینکه خنده ام گرفته بود ولی حفظ ظاهر کردم:نه...اگه ترکیده بودی که االن جلو چشمام سالم نبودی...تیکه،تیکه هات رو 

باید از روی دیوار جمع می کردم.

نگاهش رو روی دیوار چرخوند.

+خداروشکر نترکیدم.

خب بیا کمکت کنم بری روی تختت.

دستش رو بافاصله پشت کمرم گذاشت.

+آروم بیا.

هر قدم که بر می داشتم انگار بچه دو ساله داره راه میره تشویقم می کرد.

+آها...آفرین...حاال بشین روی تخت.

نشستم روی تخت.



مثل دفعه قبل چادرش رو جمع کرد و خم شد دمپاییم رو از پام در آورد.

این توجه هارو بعد از فوت مامان دیگه تجربه نکرده بودم و به همین خاطر برام دلچسب بود!

رفت سمت بالشتم و بعد از اینکه مرتبش کرد.

+خب،بخواب دیگه.

دراز کشیدم و خواستم پتو رو روی پام بکشم که زودتر از من دست به کار شد و پتو رو روم کشید.

شایعه

پارت۵۳

در حالی که مشغول مرتب کردن پتو بود به عسلی چشماش خیره شدم.با چشمای درشت و زیباش هر نگاهی رو به خودش 

میخکوب می کرد.

با تکون دستی جلوی صورتم به خودم اومدم.

+کجایی؟

_همین جا.

+واست شام آوردن.

نگاهم رو به میز مخصوصی که روی تخت قرار داده شده بود دوختم.

_چی هست؟

+پاشو خودت ببین،من که خوشم نیومد.

نشستم و نگاهی به غذام انداختم.

_چرا انقدر رنگ پریده است؟

با بدبختی قاشقی برنج گذاشتم توی دهنم:بی نمک هم هست!

نگاهی به زهرا انداختم.دماغش رو چین داده بود و به ظرف غذاش نگاه می کرد.

+با اینکه غذای من با غذای تو فرق می کنه ولی مال منم بد مزه است.

_پاشو!

+همین االن رفتی سرویس بهداشتی بهداشتی که؟!

_مگه وقتی می گم پاشو به سرویس ربطی داره؟

شونه هاش رو به نشونه نمی دونم باال انداخت.

_پاشو برو یه چیزی بگیر بیار بخوریم.

+من که گرسنه ام نیست.هرکی گرسنه اشه بره واسه خودش بگیره.

_خب تو سیری،من که گشنمه.

+ممنون میشم ربطش رو به من بگی!

شایعه

پارت۵۴

با،باز شدن ناگهانی در متعجب به سمت در چشم دوختیم.

یه دختر که از نفس،نفس هایی که میزد معلوم بود چند متری رو دویده.



خودش رو انداخت توی اتاق و در رو بست.

زهرا:چیزی شده خانم؟

دختر بدون توجه به زهرا به سمت من اومد و با شوق گفت:آقای تهرانچی باورم نمیشه که شما رو می بینم.

لبخندی به روش زدم:باید ببخشید ولی توی این وضعیت نمی تونم سلفی بگیرم.

دختر:نه برای سلفی نیومدم!

منتظر بهش نگاه کردم.

+ببینید من خیلی وقت که طرفدار شما هستم.

_باعث خوشحالیمه.

+مرسی خب این...این حس..

زهرا با کنجکاوی به کنارمون اومد.

+این حس حمایت از خواننده مورد عالقه ام که شما باشین،هر روز بیشتر از دیروز شده...این حس به مرحله عشق 

رسیده...من عاشقتونم!

با تعجب نگاهش کردم.

منتظر داشت نگام می کرد.

نگاهی به زهرا انداختم.لباش رو از فشار خنده بین دندوناش گرفته بود.

با حالت خونسردی رو به دختر گفتم:باید منم یک حقیقت رو به شما بگم.

شایعه

پارت۵۵

زهــــرا:

َعهههه!!

االن میگه منم دوست دارم!

منتظر بهش چشم دوختم.

علی:من مجرد نیستم.

چشمام از تعجب زد بیرون.اگه مجرد نیست پس چرا میخواد منو بدبخت کنه؟

به دختره نگاهی انداختم،توی چشم هاش اشک جمع شده بود و چونه اش می لرزید.

آخه مگه پسر قحطه که عاشق این شدی؟سرم رو با تاسف تکون دادم.

دختر:می شه عکس خانمتون رو ببینم؟

عجب درخواستی!منم تو کف خانمش بودم.

علی:چرا عکس؟خانمم کنارتون ایستادن.

با تعجب به کنار دختره نگاه کردم.

یعنی نامرئیه؟به دختره نگاهی انداختم با چشمای سرخ شده بهم چشم دوخته بود!

مگه خانمش منم که اینجوری نگام میکنه؟

خاک تو مغزم!غیر از من و این دختر که خانم دیگه ای توی اتاق نیست.



یه قدم به سمتم برداشت.

با ترس به علی نزدیکتر شدم.

قدم بعدی رو با سرعت بیشتری برداشت و دستش رو بند چادرم کرد و کشید.با کشیده شدن چادرم،شالم هم از سرم افتاد.

_چیکار میکنی؟!!

دختر:عشق منو صاحب شدی؟می دونم باهات چیکار کنم...

دستش رو به سمت موهام آورد و شروع کرد به کشیدن.

از درد چشم هام رو بستم:  ولم کن،جییییغ...

دستم رو روی ساعدش گذاشتم و ناخنم رو توی دستش فرو کردم.

عـــلـــی:

با تعجب به حرکات دختره خیره شده بودم که با صدای جیغ زهرا به خودم اومدم.

بدون توجه به درد پام به سمتش رفتم.

_های دختر ولش کن...

شایعه

پارت۵۶

هرکاری می کردم نمی تونستم دستاش رو از موهای زهرا جدا کنم.

سرم رو خم کردم و با همه توانم دستش رو گاز گرفتم که جیغش به هوا رفتم.

دستش رو پس کشید که توی هوا گرفتمش.

از سر و صدای دختره چندتا پرستار وارد اتاق شدند:چه خبره؟

_این رو من باید از شما بپرسم.

دختره رو پرت کردم بیرون.

_من اتاق خصوصی گرفتم که در آرامش باشم...چرا باید یه دختره دیوونه بیاد خانم من رو زیر مشت بگیره؟

پرستار:واقعا ببخشید،می سپارم نگهبانی فرد غریبه ای رو به اتاق شما راه ندن.

_اگه وظیفشون رو درست انجام بدن خوبه.

پرستار با ترس از اتاق خارج شد.

با نگرانی به سمت زهرا برگشتم.موهاش شلخته دورش ریخته بودن.

روی زمین نشسته بود و دنبال چیزی می گشت.

_خوبی؟

دماغش رو کشید باال:آره.

_دنبال چی می گردی؟

شالش رو کشید روی سرش و با صدای لرزون گفت:کلیپسم.

_بیا بشین خودم برات پیداش می کنم.

+نمی دونم کجا پرتش کرد.

رفتم کنارش و شونه هاش رو گرفتم و بلندش کردم.

وقتی دستام رو پس نمیزنه یعنی حالش بده و متوجه اطرافش نیست.



به سمت تخت بردمش،روش دراز کشید.

زنگ کنار تخت رو فشار دادم.

بعد از چند دقیقه پرستاری وارد اتاق شد.

_فشار خانم رو بگیرید یه خورده صعف دارند.

پرستار:بله حتما.سمت راست تخت رفتم و لبه اش نشستم.

به صورت رنگ پریده اش خیره شدم.

فشارشون یکم افتاده.یه سُرم بزنه حالشون خوب میشه.میرم سرم بیارم.

+کی گفته من حالم بده؟

_رنگ پریده ات،فشار افتاده ات.

+ولی حالم خوبه...

_خوبه!

بعد از چند لحظه پرستار با سرم برگشت.

آستینش رو زد باال.

با ترس نگام کرد.

دستش رو گرفتم:درد نداره االن تموم میشه.

اشک توی چشماش جمع شد.

+چرا دروغ میگی...؟درد داره.

_دردش کمه.

+برای تو کمه.

_خب حاال چیکار کنم؟

+نزنیمش...!

_باید بزنیمش که حالت خوب بشه.اصال می خوای واست یه آهنگ بخونم حواست َپرت بشه؟

_مردم آهنگ گوش میدن درد روحشون تسکین پیدا کنه،نه جسم.

به پرستار اشاره کردم تا کارش رو انجام بده.

_هه!صدای من هم درد روح و تسکین میده هم جسم رو.

+کدوم ماست فروشی رو دیدی...آخ...با بغض گفت:مامان...!

_خیلی لوسی.

+لوس تویی با اون صدات،با عمه ات،با خودت،با...با حرفات که حواس منو پرت میکنن.

خنده ام گرفته بود:دیگه کیا لوسن؟

+مگه خوشت میاد بهت بگم لوس؟چرا مثل عزراییل باالی سرم وایسادی؟

_کجا برم؟!

+برو کلیپسمو پیدا کن.

از تخت پایین اومدم:چه رنگیه؟

+صورتی!

_حتما عکس پلنگ صورتی هم روشه.

+بی مزه!

تک خنده ای زده ام.

یکم اطراف رو نگاه کردم.کنار گلدون افتاده بود.



_پیداش کردم.

سرم رو به طرفش برگردوندم.

با حالت مظلومانه ای روی شونه سمت چپش خوابیده بود و پاهاش رو توی شکمش جمع کرده بود.

شایعه

پارت۵۷

کنارش ایستادم.کلیپسش رو کنارش گذاشتم و بهش خیره شدم.

مژه هاش روی گونه اش سایه انداخته بود و چهره اش رو معصومانه تر کرده بود.

دستم به طور ناخود آگاه روی َابروش نشست و نوازشش کرد.

با تکون خوردن ناگهانیش به خودم اومدم و دستم رو پس کشیدم.

سرش رو روی بالشت جا به جا کرد.

چند ثانیه به همون حالت موندم تا مطمئن بشم بیدار نیست.

سُرم تموم شده رو از دستش بیرون آوردم.

به طرف تخت کناری رفتم و روش دراز کشیدم.

نگاهم رو به سقف دوختم:خدایا چرا هر وقت بهش نگاه می کنم نمی تونم نگاهم رو ازش بگیرم؟

به سمتش برگشتم و بهش خیره شدم.طره ای از موهاش روی صورتش افتاده بود.

چرا وقتی کنارمه حالم خوبه!

خدایا...آخرشو بخیر بگذرون!

با شنیدن سر و صدایی از خواب پریدم.

با تعجب به رو به روم نگاه کردم.مالفه ای زیر پاش انداخته بود و داشت نماز می خوند.

از خودم خجالت کشیدم که با ۲۸ سال ِسن،خدا رو فقط مواقعه گرفتاری یاد میکنم.

سالم نمازش رو داد و شروع کرد به ذکر گفتن.

شایعه

پارت۵۸

به حال خوبش غبطه خوردم.

بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت:بیدار شدی نماز بخونی؟چند دقیقه دیگه قضا میشه.

با دو دلی از جام بلند شدم و به سمت سرویس بهداشتی رفتم.

توی آینه به خودم نگاهی انداختم.دیگه کافیه بی وفایی...به خودت بیا!

با اطمینان کامل وضو گرفتم.

به سمت سجاده زهرا رفتم و با خدای خودم خلوت کردم.

زهـــــرا:

صدای ا� اکبِرش که گَه گاهی بلند 



می شد آرامش رو به قلبم سرا زیر می کرد.

گوشیم رو برداشتم و رفتم قسمت تماس ها.

اوه!اوه!۹۲تماس بی پاسخ؟!

همه تماس ها هم از دخترا بود!

واتساپ رو باز کردم و توی گروه پیام فرستادم:باورتون نمیشه ولی از بس به گوشیم زنگ زدین به مرحله ترکیدن رسیده.

با تموم شدن نمازش بهش نگاه کردم:قبول باشه.

+ممنون.

_امروز مرخص میشی؟

+آره،دیروز هم به اصرار خاله موندم.

با لرزیدن گوشی توجه ام بهش جلب شد.

بهاره نوشته بود:اوی گور به گوری با کیا میپری از ما خبر نمی گیری؟

_شرمنده،این روزا خیلی سرم شلوغه.

ترانه نوشت:امروز ساعت ۱۷:۳۰ نشست فوق العاده اعالم می کنم.

چند شکلک خنده فرستادم و نوشتم:پس عصر می بینمتون.

چند پیام دیگه هم از زینب داشتم که سفارش کرده بود سوتی ندم.

شایعه

پارت۵۹

براش نوشتم:کجایی که توی سوتی دادن دست آقای جواد خیابانی رو از پشت بستم.

گوشی رو بستم و نگاهی به علی انداختم.

با حالت کنجکاوی بهم خیره شده بود.

ِکرم درونم بهم دستور داد اذیتش کنم.

با صدای بلند گفتم:ِپخخخخ!

شونه هاش تکونی خورد و با تعجب نگام کرد.

قهقه خنده ام باال رفت.اشکی که در اثر خنده گوشه چشمم جمع شده بود رو پاک کردم.

_چرا چیزی نمیگی؟

با صدایی که از خنده می لرزید گفتم:خیلی ترسیدی؟

+نه،محو بی شعوریه تو شدم!

_آها،درکت می کنم منم یه وقتایی محو بی شعوریه تو میشم...نگران نباش عوارض روانی نداره!

چشم غره ای بهم رفت و سجاده رو جمع کرد.

بعد از خوردن صبحونه دکتر اومد و معاینه اش کرد.

دکتر:مشکلی نیست میتونین کارهای مرخص شدنش رو انجام بدین.

_ممنونم.

بعد کمی خوش و ِبش کردن با علی از اتاق خارج شد.

+ گوشیم روی عسلی گذاشته،میشه بیاریش؟



شایعه

پارت۶۰

گوشی رو برداشتم.صفحه روشنش توجه ام رو جلب کرد.

سارا نامی داشت زنگ میزد!

با عجله رفتم کنارش:داره زنگ می خوره.

گوشی رو بهش دادم تا اسم رو دید اخماش تو هم رفت.

+برو کارهای ترخیص رو انجام بده که منم به آرشاوین خبر بدم بیاد دنبالمون.

با نارضایتی به سمت پذیرش رفتم و مشغول کارهای ترخیص شدم.

عـــلــــی:

_بله؟

+سالم علی...

_سالم بفرمایید.

+کارت فرستادم خونه ات انگار نبودی...!

حرفی نزدم تا صحبتش رو تکمیل کنه.

پنجشنبه شب عروسیمه،خوشحال میشم بیای!

با خونسردی گفتم:بسالمتی...حتما میام!

+چی...!

انگار انتظار این حرف رو نداشت.

پوزخندی زدم:انگار خیلی خوشحال نمیشی از اومدنم.

+نه،این چه حرفیه... من و احسان منتظرت هستیم!مزاحم نباشم؟

_مراحمی.

+خدافظ.

_خدا نگهدارت...!

به پنجره که نمایانگر آسمون آبی بود چشم دوختم و زیر لب شعری رو زمزمه کردم:

"ما ِز یاران چشم یاری داشتیم

خود غلط بود...

آنچه می پنداشتیم...

[حافظ]

با ورود زهرا ناخودآگاه لبخندی روی لبم نشست!

+با آقا آرشاوین که تماس نگرفتی؟

_آخ..یادم رفت.

+بهتر،بابام اومده.زودی بپوش بریم.



منتظر نگاهش کردم تا بره بیرون که لباسم رو عوض کنم.

ولی انگار نه انگار!

_چیز دیگه ای میخوای بگی؟

+نچ!

چشمکی بهش زدم:پس چرا نمیری بیرون تا لباس بپوشم؟

لپاش گل انداخت و به سمت در رفت:حواسم نبود.

بدون اینکه تماس سارا یادم باشه با صدای بلند خندیدم که با ُمشت کوبید به در...

بعد از پوشیدن لباسام بدون توجه به تعارفات آقامحمد گفتم که به هتل میرم و قصد مزاحمت ندارم.ایشون هم ناچار من رو 

به هتل رسوند.

شایعه

پارت۶۱

زهـــــرا:

ســـاعـــت ۵:۳۰ کـــافـــه:

ترانه:هفته دیگه نامزدیمه،همه اتون باید بیاین.

بهاره:نمی گفتی هم میومدیم!

ترانه:من اگه شما رو نشناسم که ترانه نیستم.خواستم بهتون بگم که یهو وسط جشن مثل لشکر مغول ها بهم حمله نکنید!

_بذارین منم یه خبری بهتون بدم.

آرامش:وااای!ازت شکایت کردن؟

لعیا:گفتم آخرش َشر میشه ها...

آنا:ای بابا...خب بزارین ببینم چی شده.

همه منتظر بهم چشم دوختن.

دستم رو روی میز گذاشتم:علی تهرانچی ازم خواستگاری کرده.

همه تعجب کردن.

آرامش:نه!

لعیا:نقشه،مقشه ای که نداره؟

بهاره:مگه دزدان دریایی کاراییپه که نقشه داشته باشه؟!

لعیا:من که نقشه جنگ رو نمی گم...

بهاره:آهااا.

تک خنده ای زدم:نه نقشه ای نداره.

چه دلیلی داشت که واقعیت رو بگم؟دوست نداشتم کسی بفهمه زندگیم بازیچه حس انتقامی بی ارزش شده.

آرامش:خیلی برات خوش حالم.تو الیق بهترین هایی.

پس چرا به بدترین ها رسیده ام؟

آنا:بچه ها دقت کردین ما هیچ گونه توجه ای به کنکور نداریم؟



لعیا:کی گفته توجه نداریم؟من شب و روز درحال تست زدنم.

آنا:پس اینجا چیکار میکنی؟

لعیا:خب به تفریح هم نیاز دارم.

شایعه

پارت۶۲

آرامش:آناجان اگه دقت کنی شما قبال خراتو زدی این وسط فقط عروس خانمان که انگار نه انگار کنکوری هم هست!

آنا:یادم رفته بود خر رو یه جوری میزدم که صدای َعر عَرش محله رو برداشته بود.

_چه جوری خودت رو میزدی؟!

همه زدیم زیر خنده.

آنا:بی شعور!

_من نمی خوام امسال کنکور بدم.

آرامش:چرا؟!

شونه ام رو انداختم باال:انشاا� سال دیگه با آمادگی بیشتر شرکت می کنم.

بعد از کمی گفتگو ُحول خواستگاری من به خونه برگشتم.

مامان:لباسات رو عوض کن بیا آشپزخونه کمکم.

_باشه.

بعد از تعویض لباس به آشپزخونه رفتم و به مامان توی پختن شام کمک کردم.

+زهرا،فردا شب خانم معتمد با آقای تهرانچی میان.

_خب؟

+اگه فکر می کنی تصمیمت عوض شده بگو!

_مامان،من فکرهام رو کردم و مطمئن بودم از جوابم که به بابا گفتم بهشون بگه.چیزی شده که این حرف رو میزنید؟

+نه مادر... وقتی فکر می کنم که انقدر می خوای ازم دور شی دلم می گیره.

آخه بوشهر تا تهران که راه کمی نیست.

دستش رو فشردم:نگران نباش.بهتون سر میزنم.نیازی نیست برای چنین مسئله کوچیکی غصه بخوری قربونت برم.

*        *         *                      
"به غم دچار ُچنانم 

که غم دچاِر من است ..."

کت دامن سفیدی پوشیده بودم با روسری سفید.زینب آرایشی روی صورتم نشونده بود که رنگ پریده ام رو پنهان می کرد.

جلوی آیینه ایستادم و چادر سفیدم رو سرم کردم.

پلک هام رو روی هم فشردم:آدمک خر نشوی گریه کنی...!

شایعه

پارت۶۳



نفس عمیقی کشیدم و از اتاق خارج شدم.

زینب:وای چه ناز شدی.

امیر نیم نگاهی بهم انداخت و پوزخندی زد.

مامان و بابا هنوز توی اتاقشون بودن.

کنار امیر نشستم.

_داداش؟

بدون توجه به من مشغول گوشیش شد.

_دلت میاد باهام قهر باشی؟

+ـ........

_چیکار کنم ازم ناراحت نباشی؟

نگاهش رو بهم دوخت:به حرفم گوش کن.

_پس با وجدانم چیکار کنم؟از سر بی عقلی رفتم واسه طرف حرف در آوردم...

+کاش انقدر خوب نبودی..!

از کجا معلوم که شایعه تو روی زندگیش تاثیر گذاشته باشه؟

_امیر،درمورد این قضیه قبال حرف زدیم،االن دیگه وقتش نیست.

+کاش به حرفام گوش میدادی.

خنده مصنوعی روی لبام نشوندم:نگران نباش،اگه توی این چند ماه ناراحتم کرد بهت می گم زیر ُمشت و لگد بگیریش.

تک خنده ای زد:اگه اشکت رو در آورد بهم میگی،به خدا قسم یه روز خوش براش نمیزارم.

با لبخند به آغوشش رفتم:اگه تو رو نداشتم چیکار می کردم؟

+به بی عقلیات ادامه می دادی.

_ِا...یه بار تو روت خندیدم ُپرو شدیا.

+برو بچه،حرفای خودم رو به خودم برنگردون.

شایعه

پارت۶۴

با صدای آیفون مامان که نمی دونم کی از اتاق به آشپزخونه رفته بود در رو باز کرد.

مامان:محمد مهمون ها اومدن.بیا دیگه.

بابا اومد و همه جلوی در ورودی جمع شدیم.

بعد از سالم و احوال پرسی،علی سبد گلهای رز قرمز و سفید رو که به َترز زیبایی تزئین شده بودن به دستم داد.

_خوش اومدین.

+ممنون.

گل رو به آشپزخونه بردم و برگشتم.

کنار مامان نشستم.خاله و علی رو به رومون نشسته بودن.

بعد از کمی گفتگو خاله بحث رو باز کرد:همینطور که می دونید امشب دور هم جمع شدیم تا این دوتا عزیز رو نامزد 

کنیم.آقای عابدی یه مسعله ای رو میخواستم خدمتتون بگم.

بابا:بفرمایید.



خاله:توی این دو ماهی که این دوتا جوون نامزد هستن،درست نیست که بهم نامحرم باشند.اگه ممکنه صیغه محرمیتی 

بینشون خونده بشه.

بابا:کامال درست می گین.منم همین مدنظرم هستش.نگاهی به علی انداختم.

سرش رو زیر انداخته بود و به حرفای بزرگتر ها گوش می داد.

ناگهان نگاهش رو باال آورد و غافلگیرم کرد.سرم رو پایین انداختم.

خاله:زهرا،خاله بیا کنار علی بشین که پدرت صیغه رو جاری کنه.

کنار علی نشستم و نگاهم رو به گلهای قالی دوختم.

شایعه

پارت۶۵

دلم نا آروم بود.تمرکزی روی کلمات عربی که بابا می گفت نداشتم.

با کلمه آخر بابا به خودم اومدم.

با زمزمه کردن یاحسین (ع) با اطمینان جواب رو دادم:َقِبلُت...

یـــک روز بــــعــــد:

علی:پدرت رو راضی کن که بذاره بیای.

_بابام راضی باشه هم من نمیام.

+ببین...من عاشقت نیستم که باهات نامزد کردم.طبق قراری که باهم گذاشتیم تو باید این کار رو انجام بدی.

_تو کالهت رو بگیر از سرت نیوفته مردم دورمون جمع بشن.

سرم رو به نشونه تاسف تکون دادم:آخه وسط پاساژ جای حرف زدنه؟

به طرف مغازه ای رفتم و لباسا رو از نظر گذروندم.

+برو سریع یه چیزی انتخاب کن بریم،زیاد نمی تونم اینجا بمونم.

_مگه کی گفت باهام بیای خرید که حاال میگی نمیتونم بیشتر از این بمونم؟

بدون اینکه منتظر جوابش باشم داخل مغازه شدم.

_سالم،خسته نباشید.

خانم فروشنده:سالم مرسی.چه کمکی از دستم بر میاد؟

_دنبال یه لباس پوشیده میگردم.

با دستش به سمت چپ مغازه اشاره کرد و گفت:اون سمت فکر می کنم چیزی که در نظر دارید رو پیدا کنید.

به سمتی که اشاره کرده بود رفتم.

نگاهم به لباس فسفری رنگ ساده ای افتاد که تا کمر تنگ بود و از کمر به پایین گشاد می شد.

به سمت فروشنده برگشتم که سینه به سینه با علی شدم.

_هیییع...

+انتخاب کردی؟

بدون اینکه جوابش رو بدم رو به فروشنده گفتم:ببخشید...؟اگه میشه این لباس رو بیارین من پرو کنم.

لباس رو آورد.به اتاقک تعویض لباس رفتم.



لباس رو پوشیدم و به  لباس که روی تنم به زیبایی نشسته بود چشم دوختم.

چرخی زدم که دامن لباس به ترز زیبایی باز شد.با ذوق لبخندی زدم.عروسی زینب بود و ارزشش رو داشت که انقدر سخت 

گیری کنم تا به همچین لباس قشنگی برسم.

با کوبیده شدن در به خودم اومدم.

_چند دقیقه دیگه میام.

+یه لحظه در رو باز کن.

با تعجب در رو باز کردم.

_کاری داری؟

داخل اتاقک شد و در رو بست.

_چیکار می کنی؟!

فاصله بینمون رو با قدم کوتاهی از بین برد.

دستم رو روی سینه اش گذاشتم و به سمت عقب هلش دادم تا کمی فاصله بینمون بندازم،ولی یک میلی متر هم از جاش 

تکون نخورد.

چشم هاش رو توی چشم هام قفل کرد:قشنگه...بهت میاد.

محو چشم هاش شده بودم نمی تونستم حرکت کنم.

دستش رو به سمت ِکش موم برد و موهام رو باز کرد.

گونه اش رو به ُلَپم چسبوند.

زبری َته ریشش باعث ِقلِقلک صورتم شد و لبخندی رو مهمون لبام کرد.

نفس عمیقی کشید و صورتش رو فرو برد تو موهام.

کنار گوشم زمزمه کرد:

"اینکه یک روز ُمَهندس بَرَود در ِپی شعر

َسر و ِسریست که بآموِی پریشآن دآرد"

به سرعت عقب کشید و از اتاقک خارج شد.

ُبهت زده به جای خالیش خیره شدم!

شایعه

پارت۶۶

عـــلـــی:

_چیز دیگه ای نمی خوای؟

بدون اینکه بهم نگاهی کنه گفت:نه همین ها بود.

سوار ماشین شدیم.

_فردا ساعت چند نوبت آرایشگاه داری؟

+با زینب میرم.

_پس هر وقت کارت تموم شد بهم زنگ بزن.باید بریم آتلیه چندتا عکس بگیریم.



+عکس برای چی؟

_می فهمی.

بعد از رسوندن زهرا به خونه به سمت هتل راه افتادم.

با صدای پیامکی،گوشی رو برداشتم.

با دیدن اسمش روی صفحه گوشی لبخندی روی لبم نشست.

"دختر چادری" :خودت با پدرم صحبت کن.

سه روز دیگه عروسی سارا بود.باید با آقا محمد صحبت می کردم تا برای چند روز اجازه بده با زهرا بریم تهران.

زهــــرا:

_وای مامان نمیدونی چه لباس خوشگلی گرفتم.

زینب:کوش؟

-تو اینجا چیکار میکنی؟چرا نرفتی آرایشگاه؟

سیبی از ظرف میوه برداشت و گفت:تازه برگشتم.

مامان:لباست رو نشون ندادیا.

با ذوق لباس رو در آوردم و جلوی خودم  گرفتمش.

زینب:این همه گشتی آخرش ایُن پسندیدی؟

_زشته؟

مامان:نه مادر خیلی هم قشنگه.زینب رو که میشناسی لباسی که ساده باشه نمی پسنده.

_بگین سلیقه نداره،لباس به این خوشگلی.اصال با انتخاب کردن آقا حسن سلیقه داغونت رو نشون دادی

با ِحرس به طرفم دویید.

صدای قهقه خندم باال گرفت،امیر از اتاقش خارج شد.

امیر:چیه صدای خنده ات خونه رو برداشته؟

شایعه

پارت۶۷

زینب با دلخوری گفت:حال منو گرفته ذوق زده شده.

امیر:بدون من؟!

به طرفم اومد.گوشم رو پیچوند و با خنده گفت:خب صبر می کردی منم بیام دوتایی بیشتر حالش رو می گرفتیم.

زینب:بی شعورا.

با اومدن بابا به بحث خاتمه دادیم.

_سالم بابا خسته نباشی.

بابا:درمونده نباشی.

به طرف اتاق رفتم.لباسم رو عوض کردم و به طرف آشپزخونه رفتم.

مامان:گل دختر سفره رو بچین تا من بقیه رو صدا بزنم.

بعد از خوردن غذا به اتاق زینب رفتم.

_عروس خانم اجازه هست؟

+به نظرت می تونم اجازه ندم وقتی وسط اتاق وایسادی؟



خودمو پرت کردم روی تختش.

_غلط میکنی اجازه ندی.

چشم غره ای بهم رفت و سرش رو تو گوشی فرو برد.

_داری چیکار میکنی؟

+با یکی از دوستام دارم حرف میزنم.میگه نمیتونه بیاد عروسیم.

_این دیگه حرف زدن داره؟ گوشی رو بذار هم وقت خودت رو میگری هم وقت اون بنده خدارو.

+حاال نوبت خودت هم می رسه.پاشو برو بیرون می خوام بخوابم.

_مگه از ذوق خواب هم به چشمات میاد؟

خندید و گفت:انقدر خستم که نتونم به چیزی فکر کنم.

_باشه پس خوب بخوابی.

به اتاقم اومدم و دراز کشیدم.فکرم به سمت علی رفت...

اون حرفش چه معنی داشت؟

با خودم اون شعر رو زمزمه کردم:تو چه کردی که دلم...این همه خواهان تو شد؟

یعنی...!

انقدر فکرهای صورتی به مغزت راه نده..

شاید یاد یکی دیگه افتاده...یعنی به اون کسی که میخواد حالش رو بگیره ربط داره؟

اخم هام توی هم رفت.سرم رو روی بالشت کوبیدم و پتو رو روی سرم کشیدم.

شاید خواب می تونست این فکرها رو از سرم بیرون کنه...

شایعه

پارت۶۸

زهــــرا:

جلوی آیینه ایستادم.آرایش چشم هام باعث درشتی و روشن شدن رنگ چشم هام شده بود.

گونه ها ولبم به رنگ کالباسی شده بودند و از این همه مالیمی میکاپم خوشم میومد.موهام رو به صورت آزادانه دورم 

ریخته بودم و جذابیتم دو چندان شده بود.

با بیرون اومدن زینب از اتاقی که مخصوص عروس ها بود از خودم دل کندم و به سمتش برگشتم.

_زینب...شبیه فرشته ها شدی.

لبخندی بهم زد:مرسی،با اینکه باز هم آرایشت رو ساده انجام دادی ولی خیلی خوشگل شدی.

به سمتش رفتم و در آغوش گرفتمش:خوشبخت بشی عزیزم.

+ممنون گلم تو هم خوشبخت بشی آبجی کوچیکه.

با صدای آیفون از جدا شدیم و بعد از چند دقیقه خانمی رو به زینب گفت:آقای داماد منتظرتونند.

شال همرنگ لباسم رو روی سرم انداختم و چادر مجلسیم رو پوشیدم.(اسم چادر رو بلد نیستم�)

بوسه ای روی گونه زینب کاشتم:بدو که آقا حسن دل توی دلش نیست عروسش رو ببینه.

+تو با کی میای؟

_با علی میام.



شایعه

پارت۶۹

بعد از رفتن زینب علی میس کالی روی گوشیم انداخت.

از آرایشگاه بیرون اومدم و سوار ماشینش که جلوی آرایشگاه پارک شده بود شدم.

_سالم.

بدون اینکه بهم نگاه کنه جوابم رو داد و به راه افتاد.

منم مشغول پیام بازی با دخترها شدم.

آنا:دخترٔه زشت عکست رو بفرست ببینم تونستن خوشگلت کنن؟

خنده ای روی لبم نشست:همون زشتی ام که بودم،االن میام می بینیم دیگه.

علی:پیاده شو رسیدیم.

با نوشتن:فعال برای بچه ها از ماشین پیاده شدم و با علی که عینک شبی روی چشم هاش گذاشته بود و از شناخته شدنش 

جلوگیری می کرد هم قدم شدم.

وارد آتلیه شدیم و بعد از چند لحظه وارد اتاق مخصوص عکاسی شدیم.

عکاس که خانم جوانی بود رو به من گفت:لطفا لباس های اضافه اتون رو در بیارید.

بعد از در آوردن چادرم رو به عکاس گفتم:آماده ام.

عکاس:شالتون رو در نمیارید؟

علی به جای من گفت: بعضی از عکسا رو میخوام با شال بگیرند.

شایعه

پارت۷۰

عـــلــــی:

می ترسیدم بهش نگاه کنم و نتونم چشم ازش بردارم.

عکاس:پس من تا دوربین رو آماده می کنم شما هم ژست هایی رو که خودتون درنظر دارین بگین.

با صدای قدم هایی سرم رو چرخوندم.به کفش هایی چشم دوختم که هرلحظه بهم نزدیکتر میشد تا جایی که یک قدمیم 

ایستاد.

+چیزی شده؟

با کالفگی نگاهم رو از کفش هاش گرفتم و به دیوار دوختم.

_نه،مگه قراره چیزی بشه؟

+از موقعه ای که اومدم تو ماشین تا حاال بهم نگاه نمی کنی.فکر کردم اتفاقی افتاده یا...یا بدون اینکه بدونم کاری کردم که 

باعث ناراحتیت شدم.

مقاومتم شکست و چشم هام توی چشم هاش قفل شد.از سنگینی نگاهم سرش رو پایین انداخت.دستم رو زیر چونه اش 

گذاشتم و سرش رو باال آوردم.

_قشنگ شدی...

پشت چشمی نازک کرد که دلم رو به لرزه در آورد.

+بودم.



با صدای فلش دوربین عکاسی به خودمون اومدیم و نگاهمون رو از هم گرفتیم.

عکاس:حال و هواتون قشنگ بود دلم نیومد ثبتش نکنم.

زهرا به سمت دوربین برگشت که با دیدن باز بودن موهاش اخم هام توی هم رفت.

_چرا موهات رو جمع نکردی؟

شایعه

پارت۷۱

با دیدن ابروهای به هم پیوستم لبخند روی لبش خشک شد و بدون حرف بهم خیره شد.

رو به خانم عکاس گفتم:می شه چند لحظه بیرون باشید؟

عکاس:حتما،هر وقت حاضر بودین صدام بزنید.

+زنونه و مردونه که از هم جداست.

_جدا باشه...یعنی داماد نمیخواد بیاد طرف زنونه؟

شونه ای باال اندخت:شالم رو سرم میکنم.

_حتما همینطوری؟یه متر از موهات بیرونه!

یک قدم بهم نزدیک شد و دستش رو به کمرش زد:اصال به تو چه؟ نه بابامی،نه داداشمی،نه مامانمی...

صدام رو کمی باال بردم:شوهرتم..!

پوزخندی زد:انگار باورت شده واقعا شوهرمی.

با کمال خونسردی لبخندی زدم:تو باورت نشده،وگرنه من شوهر شرعی و قانونی توَام...

از اعصابانیت فکش قفل شده بود.

مشتی به دستم کوبید که آخم به هوا رفت.

با نگرانی گفت:چی شد؟من که محکم نزدم انقدر دردت اومد.

_انگار دسته گل داداشت رو یادت رفته.

+کو گچ دستت؟!

_اذیتم می کرد درش آوردم.

+تو یه سی سی مغز تو سرت نیست؟آخه کی دستشو دو روزه باز میکنه؟

_بحث رو عوض نکن...به هیچ عنوان نمیزارم با این سر و وضع بری عروسی...

+ببین یه بار دیگه به موهای من گیر بدی بیشتر از اینا میزنمت.

بدون توجه به حرفش گفتم:ِکش مو و گل سر داری؟

شایعه

پارت۷۲

با تمسخر گفت:از کی گل سر به موهات میزنی؟

_حرف نزن دیر شد.

+دارم.

_برو بیارشون.



نفسش رو با کالفگی فوت کرد.به طرف کیف دستیش رفت.گل سرش یه گل صورتی با برگ های سبز رنگ بود.

+بیا بگیر ببینم چطوری میخوای موهات رو حالت بدی.

تک خنده ای به خنگیش زدم.دستش رو گرفتم و روی کاناپه کنار اتاق نشوندمش.

+چیکار میکنی؟

_لطفا برای چند دقیقه حرف نزن.

+موهام باز باشه بیشتر بهم میاد.دستش رو روی دستم گذاشت که با دیدن انگشتری که شب نامزدی دستش کرده بودم 

لبخندی روی لبم نشوند.

+قول میدم موهام رو بپوشونم.

_قول میدم موهات رو یه جور جمع کنم که از خوشگلیش حتی به موهای باز هم فکر نکنی.

با ناراحتی دستش رو از روی دستم برداشت:باشه.

موهای صاف و خرماییش رو به سه دسته تقسیم کردم.سرم رو نزدیک گردنش بردم و موهاش رو بوییدم.

گردنش رو کج کرد:نکن ِقلِقلکَم میاد.

_پس قلقلکی هم هستی!

بدون اینکه جوابی بده به روبه روش خیره شد.

با حوصله موهاش رو بافتم و تهش رو با ِکش مو بستم.بعد به صورت گوجه باالی سرش جمع کردم و گل سر رو به یه 

طرفش زدم.

_پاشو ببین چی شدی.

بلند شد و جلوی آینه ایستاد.

+مثل بانو ِجمی توی فیلم امپراطور بادها شدم.

خنده ای روی لبم نشست:نه دیگه اونقدراهم زشت نشدی.

میرم عکاس رو صدا بزنم.

زهــــرا:

واقعا موهام خوشگل شده بود و دوست نداشتم چشم ازشون بردارم.ولی برای اینکه پررو نشه به روم نیاوردم که راضی ام.

با اومدن عکاس شالم رو طوری روی سرم انداختم که موهام پیدا نباشه.

عکاس:خب...آقای تهرانچی شما پشت خانم تهرانچی بایستید و دستتون رو دور کمرش حلقه کنید.

خانم شما دست راستتون رو بذارین روی دست آقا و دست چپتون رو روی گونه اش قرار بدین.

با خانم تهرانچی گفتن عکاس ناخوداگاه لبخندی روی لبم نشست.

با انجام دادن کارهایی که گفت و در آخر قرار دادن دستم روی گونه علی،لپام از خجالت داغ شد و بدون شک گل انداخت.

چشم هام رو به قهوه ای چشم هاش دوختم و لبخندی زدم که چشم هاش رو به لبام دوخت.

"چیلیک" با صدای دوربین از هم جدا شدیم.

عکاس:این عکس عالی شد.معلومه خوش عکسین.

کاش عکاسی نبود تا هر چند دقیقه یک بار نگاهمون رو از هم جدا کنه.

اون وقت فرصت بیشتری داشتم برای خوندن حرفایی که توی چشماش جا کرده بود.

شایعه

پارت۷۳



عکاس:آقای تهرانچی به خانم نزدیک بشین و خیره به چشم هاشون نگاه کنید.خانم هم نگاهشون رو به لبتون بدوزند.

با گفتن جمله آخرش با خجالت سرم رو انداختم پایین و رو به علی گفتم:فکر کنم همین دو عکسی رو هم که گرفتیم کافی 

باشه.

قدمی به سمتم برداشت و دستش رو پشت کمرم گذاشت.

در حالی که به لب های خوش رنگم خیره شده بود،گفت:یک عکس دیگه هم میگیریم.

نگاهم رو به چشم های خوش حالتش دوختم و دستم رو روی سینه ستبرش گذاشتم.

عکاس:با اینکه جاتون باهم عوض شد ولی خوب افتادین.

علی با مکث ازم جدا شد و رو به عکاس گفت:ممنونم که به خاطر ما امروز کس دیگه ای رو نپذیرفتین.

سوار ماشین شدیم و به طرف باغی که عروسی زینب درش برگزار می شد به راه افتادیم.

_یکم تندتر برو دیر شد.

+نزدیکیم،می رسیم االن.

بعد از چند دقیقه جلوی باغ پارک کرد

با دیدن ریسه هایی که جلوی باغ آویزون بود لبخندی روی لبم نشست.

دستم رو به سمت در بردم و بازش کردم.

+صبر کن..

به سمتش برگشتم:چیزی شده؟

شایعه

پارت۷۴

+میگن کاری رو نباید نصفه ول کرد...

کمی بهم نزدیک شد.

_مگه چه کاری رو نصفه ول کردی؟

+این کاُر...

دستش رو پشت کمرم گذاشت و لبش رو روی لبم.

با چشمای از تعجب گشاد شده به چشم های بسته اش خیره شدم.

بعد از چند لحظه به خودم اومدم و به عقب ُهلش دادم:به چه حقی این کار رو کردی؟

با بی خیالی گفت:شوهرتم..

_تو چرا یادت نیست ما چه قراری باهم گذاشتیم؟

با لبخند ِحرس درآری گفت:یادم هست...فقط نخواستم کاری رو نصفه ول کنم.

با اعصبانیت انگشت اشاره ام رو به نشونه تهدید جلوی صورتش تکون دادم:اگه یه بار دیگه..فقط یه بار دیگـ...

+مگه گذاشتی کارم و کامل کنم..؟منم که از نصفه نیمه کار کردن خوشم نمیاد.

_مردشور خودت و کارتو باهم ببرن.

از ماشین خارج شدم و به طرف قسمت زنانه رفتم.

عـــلـــی:



لب زیرینم رو گاز گرفتم و از ماشین پیاده شدم.

حال خوبم رو مدیون این دختر بودم...!

به طرف قسمت مردانه رفتم.هنوز عروس و داماد نیومده بودن.با آقا محمد احوال پرسی کردم و گوشه ای رو پیدا کردم که 

توی دید نباشه.

زهـــــرا:

آنا:زهرا ؟

_هوم؟

آنا:چه خبر؟

_سالمتی.

ترانه سری از روی تاسف تکون داد:سالمتیت رو که خداروشکر خودمون هم میدونیم.یکم از خودت و نامزدت برامون 

بگو.نمیاد این قسمت ببینیمش؟

_آهاا..چرا آخرای مجلس میاد.

با اومدن عروس و داماد از جا بلند شدیم و منتظر موندیم تا وارد بشن و جای مخصوص خودشون بشینن.

شایعه

پارت۷۵

با ذوق و خوشحالی به قدم برداشتن زینب کنار عشق زندگیش خیره شدم.

بوسی توی هوا براش فرستادم،با لبخندی جوابم رو داد.

_بچه ها از خودتون پذیرایی کنید من برم ببینم مامانم کجاست.

آرامش:برو عزیزم راحت باش.

نگاهم رو بین جمعیت گردوندم و به کنار مامان که کنار خاله شایسته(مادر آرشاوین)ایستاده بود رفتم.

مامان:کجا رفتی دختر؟یه لحظه میای و به فاصله سر برگردوندن غیب میشی.

خندیدم و رو بهش گفتم:چند دقیقه رفتم کنار دوستام.حاال کاری داشتین؟

مامان:آره مادر،کیفم رو نمی دونم کجا گذاشتم.یه زنگ به داداشت بزن ببینم اومده یا نه؟

در حالی که شماره اش رو می گرفتم گفتم:مگه کجا بوده؟

مامان:انگار یکی از دوستاش یه مشکلی براش پیش اومده بود رفت کمکش.

_آها.

لبخندی به خاله جون زدم و گوشی رو به گوشم چسبوندم.

امیر:جانم زهرا؟

_سالم،کجایی؟

+تازه اومدم،دارم با دامادمون اختالت می کنم.

نگاهی به مامان که داشت نگام می کرد انداختم.

_که اینطور...مامان نگرانت بود گفت بهت زنگ بزنم.

شایعه



پارت۷۶

امیر:مامان کنارته نمی تونی صحبت کنی؟

با خنده مصنوعی گفتم:آره...

امیر:نگران نباش قبال ادب شده،فعال.

_فعال.

_نگران نباش،اومده بود.

مامان:خداروشکر.

خاله شایسته:زهره جان واست خوب نیست انقدر نگران بچه هایی.خداروشکر بزرگ شدن و می تونن یه زندگی رو اداره 

کنن.

مامان:دست خودم نیست،نمی تونم که نگران نباشم.

خاله:البته مادِر دیگه نمی تونه که نگران نباشه..ولی خب با فرزندان صالحی که داری جای نگرانی نمی مونه.

با لبخند رو به من گفت:گفتی پیش دوستات بودی عزیزم؟

_بله..

دستم رو به سمت میز دخترا دراز کردم:اونجا نشستن.

از صندلی بلند شد:چقدر من دوست دارم دوستات رو ببینم.

_پس بذارین من برم بهشون بگم خدمتتون برسن.شما هم با پا دردی که دارین زحمتتون نشه.

خاله:دختر جون دیگه اونقدرام پیر نشدم.

_معلومه که پیر نشدین،پا درد رو یک فردی که مثل شما سنش کم هم باشه میتونه داشته باشه.

با خنده گفت:به خدا اگه تو کنار آدم باشی پیری رو حس نمی کنه.

با رسیدن کنار دخترا،با لبخند با همه سالم و احوال پرسی کرد و منم از رفع سؤتفاهم،نفس عمیقی کشیدم.

بعد از معرفی خاله و بچه ها به هم دیگه، کنار هم نشستیم.

شایعه

پارت۷۷

خاله شایسته:آرامش جان شما نامزد ندارین؟

نگاهمون رو بین هم چرخوندیم.

چشمکی به آرامش زدم و ریز خندیدم.

آرامش:واال در حال حاضر میخوام ادامه تحصیل بدم و قصد ازدواج ندارم.

آنا:البته کمبود شوهر هم در قصد آرامش جان بی تاثیر نبوده.

خاله با خنده گفت:چقدر تو بانمکی.

آرامش سرش رو با تاسف برای آنا تکون داد.

خاله:انشاا� که به موفقیت برسی عزیزم.ولی به ازدواج هم فکر کن،بعضی وقت ها داشتن کسی که بهش تکیه کنی؛آرامشی 

رو بهت میده که با خیال راحت به رویاهات فکر کنی.

آرامش:ممنون،قطعا همینطوِر.



عـــلـــی:

امیر:زخمات چه زود خوب شدن.

_دستای خواهرت معجزه می کنه.

از ِحرس فکش منقبض شد:دست داداسش که معجزه آسا تِر.

با شنیدن اسمم از میگروفن نتونستم جوابش رو بدم.

+امشب فرد عزیزی در جمع ما هستند...از آقای تهرانچی میخوام که روی ِسن بیان و برای ُحضار بخونند.

نگاها بهم خیره شد.لبخندی زدم و نگاهی به آرشاوین انداختم.

آرشاوین:پاشو برو دیگه،مردم رو منتظر نذار.

از جام بلند شدم و به طرف ِسن رفتم.نگاهی بین جمعیت گردوندم.

_به هوای تو من،تو خیال خودم بی تو پرسه زدم

منو برد به همان،شبی که به چشای تو زل می زدم

من به دنیای تو و احساس ناب عادت کردم،عادت کردم

بعد از آن شب سرد،هر نگاه تو را عبادت کردم

آه که نبودت،به من آتش جان زد

سوختم از این عشق،که تو را بی وفا کرد

من شدم آن کس که َروم پی مستی قلب مرا تو شکستی

دل به تو دادم که غمم بَرهانی،نشوی تو همان کس که به درد بکشانی

کاش شود باز که یه روز تو بیایی و بمانی...

[هوای تو،فرزاد فرخ]

شایعه

پارت۷۸

زهــــرا:

ملودی:بچه ها،ِقر تو کمرم فراوونه.

آنا:خب برو وسط بریزش.

ملودی:تنهایی که حال نمیده.

_شرمنده دیگه نتونستم برات ُجفت پیدا کنم.

آنا:پاشو ُتپل من،خودم جفتت میشم.

ملودی:صد بار گفتم به هیکل من توهین نکنید.

ترانه:چه توهینی؟پاشین بریم وسط حوصله ام سر رفت و به دنبال حرفش دستم رو گفت و به سمت جایی که مخصوص 

برای رقصنده ها درست شده بود کشید.

_چیکار می کنی؟من رقص بلد نیستم...

ترانه:تو که راست میگی،به هر کی دروغ بگی به من که رقصت رو دیدم نمی تونی دروغ بگی.

_ای بابا اون موقعه جاهل بودم.

ترانه:حاال برای چند دقیقه برگرد به دوران جاهلیتت.عروسی خواهرته ها.

دستم رو ول کرد:برو بریم.

پشت ما آنا و ملودی هم اومدند.

به نرمی شروع کردم رقصیدن.



_ترانه اگه سوتی بدم بعدا حسابتو می رسم.

با ناز یه چرخ زدم.

ترانه:کوفتت بشه این بدن نرم.صد بار گفتم به منم یاد بده.

_صد بار خواستم بهت یاد بدم گفتی حوصله نداری.

برای اینکه بیشتر ِحرسش رو در بیارم،موجی توی دستام انداختم.

عـــلـــی:

_آقا محمد؟

+پسرم چرا میگی آقامحمد؟بگو بابا محمد.تو هم مثل پسرمی.

_چشم.بـ..بابا محمد یه عرض کوچیکی داشتم.

با گفتن کلمه بابا حس خوبی تمام وجودم رو گرفت که باعث لبخندی روی لبم شد.

+بفرما بابا جان؟

_راستش رو بخواید آخر هفته عروسی یکی از آشناهامونه،شما رو هم دعوت کردند.

(زشت بود بگم فقط دخترت رو میخوام ببرم که)

+من که مشغله نمیزاره سفر برم.زهره هم که بدون من جایی نمیره.ولی خب می تونی زهرا رو ببری.از طرف ماهم خیلی 

عذر خواهی کن.

شایعه

پارت۷۹

لبخند تشکر آمیزی زدم:ممنونم،حتما.

با زنگ خوردن گوشیم ببخشیدی گفتم و چند قدمی فاصله گرفتم.

_بله خاله جان؟

+بیا ورودی قسمت زنونه.

_بیام اونجا چیکار؟!

+تو بیا خودت می فهمی.

_خاله آخه نمی گید یکی منو ببینه؟

+چقدر حرف می زنی،تو بیا من قول میدم دیگه نتونی برگردی.

همینطور که سرم پایین بود به طرف ورودی زنونه قدم برداشتم.با بلند کردن سرم نگاهم روی زهرا که با ناز می رقصید 

خشک شد.

از این کارها هم بلد بود و رو نمی کرد؟!

با کوبیده شدن دستی به شونه ام جا خوردم.

نگاهم رو با زحمت از زهرا گرفتم و به کسی که به شونه ام کوبیده بود انداختم.

_خاله آخه این چه کاریه؟شونه ام ترکید.

با خنده گفت:دیدم محوش شدی گفتم تا غرقش نشدی نجاتت بدم...خب برو دیگه،هرچی چشم چرونی کردی کافیه.

سرم رو خاروندم:چشم چرونی چیه؟زنمه ها..

+هنوز مونده مادر...

با شنیدن این جمله توی دلم خالی شد.



شایعه

پارت۸۰

برای خودم هم عجیب بود.آخه چرا با شنیدن اینکه هنوز همسر دائمیم نشده انقدر حس بدی بهم دست بده؟

نگاه آخرم رو به طرف زهرا انداختم.با لپای گل انداخته داشت به طرف میزی میرفت.

بدون هیچ حرفی به سمت قسمت مردونه برگشتم.

*    *    *    *                  

با حالت خوابالویی کنارم روی صندلی شاگرد نشسته بود.

_فردا ساعت ۱۵:۰۰ پرواز داریم.وسایلت رو جمع کن.

با چشمایی که در اثر خواب،خمار شده بود بهم نگاه کرد:حاال هر موقعه از خواب بیدار شدم جمع می کنم.

_خواب نمونی طنبل..

+تو حواست به خودت باشه خواب نمونی.

_هست.

+خوبه.

چند دقیقه بعد جلوی خونه اشون پارک کردم.

_رسیدیم،پیاده شو.

بدون هیچ حرکتی همونجور نشسته بود.با تعجب سرم رو خم کردم و به صورتش نگاه انداختم.

چشم هاش رو بسته بود و به خواب عمیقی فرو رفته بود.شونه اش رو تکون دادم:بیدار شو...پاشو رسیدیم.زهرا...چرا 

انقدر خوابت سنگینه؟

با صدای اس.ام.اس گوشیش،کیفش رو از روی پاش برداشتم.

گوشی رو باز کردم.مامانش نوشته بود:طنبل خانم هر موقعه اومدی حواست باشه به چیزی نخوری ما رو هم بیدار کنی.

خودش هم که میگه طنبل نیست.

شیشه رو طوری کشیدم باال که به اندازه نواری باز بود.کتم رو در آوردم و روی خودم کشیدم.

*     *     *                   

با فرو رفتن چیز نرمی توی گودی گردنم با ترس چشم هام رو باز کردم.نگاهی به سمت راستم انداختم.

چرا این اومده بغل من؟از همه مهمتر... چرا من بغلش کردم؟

شایعه

پارت۸۱



شانس آوردم اول خودم بیدار شدم وگرنه حسابم با کرام الکاتبین بود.

نا خوداگاه روی صورتش خم شدم و َابروی خوش حالتش رو بوسیدم.با ترس از خودم جداش کردم.

آخر و عاقبت مارو ببینا از یه الف بچه میترسم.

نگاهی به ساعت انداختم.ساعت ۶:۱۵ بود.کم کم مردم داشتن فعالیتشون رو شروع می کردن.

به سمت زهرا برگشتم:زهرا...پاشو برو بقیه خوابت رو توی تختت ببین...پاشو.

تکونی خورد و با صورتی که تو هم رفته بود گفت:مامان امروز که تعطیله...

_سه شنبه کی جمعه شده من خبر ندارم؟

+یه ذره دیگه...

بذار یه خورده اذیتش کنم!

_پاشو مدرسه ات دیر شد...

بدون اینکه چشماش رو باز کنه از حالت خوابیده در اومد.

+مامان،تا حاال کسی بهت گفته چقدر گیری؟

_بی ادب کسی با مادرش اینطوری صحبت میکنه؟

+میگم...من که دیگه مدرسه نمیرم.اصال در حال حاضر توی تعطیالت تابستونیم.

چشماش رو باز کرد.با تعجب به رو به روش خیره شد.

+تو کوچه ایم؟!

_آره.

+یعنی چی...؟!چرا؟

_یکم فکر کنی یادت میاد.

بعد از چند لحظه سکوت که نشون دهنده توی فکر فرو رفتنش بود،با اعصبانیت به سمتم برگشت.

+چرا دیشب بیدارم نکردی برم خونه؟

_واال من خیلی سعی کردم که بیدار بشی ولی انگار جات رو با خرس عوض کرده بودی.

چشم غره بهم رفت و از ماشین پیاده شد.

شیشه رو پایین کشیدم:ساعت ۱۵:۰۰ یادت نره.

+ساعت سه چه خبره؟

نفسم رو با کالفگی فوت کردم.

+هاا...یادم اومد.باشه یادم نمیره.راستی...یادت نره بری دستتو گچ بگیری.خدافظ. و در رو آروم بست.

لبخندی زدم و با حال خوشی که نمی دونم در اثر زود بیدار شدنم بود یا...چیز دیگه ای به طرف هتل رفتم...

شایعه

پارت۸۲

زهـــــرا:

مامان:زهرا،پاشو بیا ناهار.

_باشه...انقدر تکون نده دستم از جا در اومد.پنج دقیقه دیگه میام.

+پاشو به کارات برس تا لحظه آخر نخوای بکوبی تو سرت.



سرم رو از زیر پتو در آوردم.

_ساعت چنده؟

+وای مادر...این چه سر و وضعیه؟نمیتونی صورتت رو قبل خواب بشوری؟

نگاهی به ساعت انداختم.

_۱۳:۱۵؟در حالی که از جام بلند میشدم گفتم:چرا زودتر بیدارم نکردین؟

+همین االن بیدارت کردم میگی ۵دقیقه دیگه،زودتر بیدارت می کردم نمی گفتی دو ساعت دیگه؟

_شاید.شما برین بخورین.من برم حموم بعد که اومدم خودم میخورم.

+خودم وسایلت رو جمع کردم.فقط تو زودی بیا که علی اینا هم چند دقیقه ای هست اومدن.

با ذوق به طرفش رفتم که بغلش کنم.

+با صورت نشسته نزدیک من نشو.برو تا کسی رو با این وضعت سکته ندادی.

رفتم حموم و بعد از اینکه حسابی خودمو شستم با پوشیدن حوله به اتاق پا گذاشتم.

مامان روی تخت یه لباس سیاه رنگ تا پایین زانو با شال و ساپورت ِزرشکی رنگی گذاشته بود.

شایعه

پارت۸۳

بعد از پوشیدن شلوار و تاپ مشکی رنگی که یقه ُشلی داشت،جلوی آینه ایستادم و شروع کردم به ُبُرس کشیدن موهام.حاال 

مگه گره هاشون باز میشد؟با اعصابی که به هم ریخته بود در اتاق رو باز کردم:مامان...یه لحظه میای؟

+اومدم.

قدمی به عقب برداشتم و به جایی که قبال ایستاده بودم برگشتم.

عــــلـــــی:

زهرا:مامان...یه لحظه میای؟

زهره خانم:اومدم.

در حالی که سینی چای رو جلوی خاله میگرفت رو به من گفت:پسرم برو ببینم چیکار داره.

با تعجب به زهره خانم نگاه کردم.بدون اینکه بهم نگاهی کنه به ادامه پذیراییش رسید.

نگاهی به بقیه انداختم.نبود امیر بدجور توی چشم می خورد.باید دعا به جون دوستش می کردم که دیروز تصادف کرده 

بود و دلیل غایب بودن امیر بود.

از جام بلند شدم و با گفتن با اجازه ای به سمت اتاق زهرا قدم برداشتم.

چند ضربه به در کوبیدم.

+بیا داخل مامان.

در رو باز کردم و وارد شدم.دستش رو روی چشماش گذاشته بود و موهای نم دارش دورش رو احاطه کرده بودند.

بدون اینکه دستش رو از چشم هاش برداره با حالت کالفه ای گفت:مامان یا بیا این موهارو کوتاه کن یا شونه بکش...

به طرفش رفتم و از روی میز بُرس رو برداشتم و پشتش ایستادم.

با باال آوردن نگاهم و دیدن زهرا توی آینه شونه به دست ُخشک شدم.

+مامان حاال من یه چیزی گفتم...کوتاهشون نکنیا.یه چند بار شونه رو بکش توشون شاید بتونم جمعشون کنم.



با تاپ بازی که پوشیده بود واقعا درخواست زیادی بود که بتونم با کمال خونسردی موهاش رو برس بکشم.

شایعه

پارت۸۴

دسته ای از موهاش رو به دست گرفتم و شونه رو توش کشیدم.البته انگار بی قراری چشم گرفته بودم...!

+یه عمر دلم میخواست موهام رو اینجوری برس بکشی...آدم خوابش میگیره.

بدون اینکه چمش رو باز کنه دستاش رو روی میز گذاشت و تکیه گاه صورتش کرد.

_تموم شد.

با چشم های نیمه باز به سمتم چرخید و بوسه آبداری روی گونه ام کاشت.

در حالی که دستش رو دور گردنم حلقه می کرد گفت:قربونت برم که انقدر اذیتت می کنم و چیزی نمیگی...چرا انقدر قدت 

بلند شده؟!

دستم رو پشت کمرش گذاشتم.بدون اینکه دستش رو از دور گردنم برداره صورتش رو جلوی صورتم قرار داد.

چشماش از تعجب اندازه دو بشقاب شده بود.

+هیییع...

دستاش رو از گردنم برداشت و خواست َازم فاصله بگیره که با محکم کردن دستم پشت کمرش،مانع این کار شدم.

+تو اینجا چیکار می کنی؟

_به دلخواه خودم که نیومدم،مامانت گفت بیام.

+خب تو نباید میومدی..

با نگاه کردن به سر و وضعش دستش رو گذاشت قسمت جلویی یقه اش و تند پشتش رو بهم کرد که بادیدن آینه جلوش آه 

از نهادش بلند شد.

خندم گرفته بود.انگار تام گرفتار ِجری شده بود.

سریع به حالت قبل برگشت.

با دستش فشاری به شونه ام آورد که ازش فاصله بگیرم.

+حاال چرا نمیری عقب؟

_دوست ندارم.

با دیدن اینکه نمی تونه ازم فاصله بگیره به ناچار بهم چسبید و از نگاهم فررار کرد.

شایعه

پارت۸۵

_از اول هم جات همین جا بود.

+اگه ولم نکنی جیغ می کشم.

_اگه جیغ بکشی که به نفع منه.آخه کی از نامزدش فرار میکنه؟

با صدایی که در اثر بغض لرزون شده بود گفت:داری اذیتم میکنی...

_داری گریه میکنی؟!

شونه هاش رو گرفتم و به اندازه نیم قدم از خودم جداش کردم.



_چرا گریه میکنی؟

با دیدن اشکاش با شرمندگی گفتم:ببخشید...فقط یه شوخی بود.

در حالی که دماغش رو باال میکشید گفت:شوخی چـ...چرتی بود.

نا خوداگاه بوسه ای روی چشماش زدم.

_گریه نکن...ببخش.

یکم خم شدم تا هم قدش بشم:بخشیدی؟

سرش رو تکون داد:اهوم.

بوسه آبداری روی لپش کاشتم:این هم جواب بوسه ات.

با لپای قرمز شده سرش رو پایین انداخت.

از اتاق اومدم بیرون...دستی به صورتم کشیدم.

اگه چند ثانیه بیشتر مونده بودم،قطعا بوسه بعدی همه چیز رو به هم 

می ریخت.

زهــــرا:دستی به اشکهام کشیدم و به آینه نگاه کردم.

_خداااا چرا من انقدر خنگم؟آخه نباید می دیدم کی اومده تو اتاق؟

وای اون بوس چی بود دیگه؟

دستم رو روی لپم گذاشتم.همون جایی که چند دقیقه پیش بوسیده بود.لبخندی روی لبم نشست...با دیدن لبخند روی لبم 

اخم هام رو کشیدم تو هم و به طرف لباسم رفتم.

شایعه

پارت۸۶

از اتاق خارج شدم.

_سالم.

خاله  شایسته:سالم دختر گلم.من که چشمم به این در خشک شد و نیومدی.

_شرمنده تا کارهامو انجام دادم دیر شد.

خاله:بدخواهات شرمنده بشن عزیزم.برو یه چیزی بخور ضعف نکنی.

با اجازه ای گفتم و به آشپزخونه رفتم.

واتساپ رو باز کردم و خبر رفتنم رو به بچه ها دادم.

بعد از اینکه غذام رو خوردم به پذیرایی برگشتم و کنار بقیه نشستم.

با صدای آیفون از جام بلندشدم:من باز می کنم.

_کیه؟

آنا:منم باز کن.

_بیا تو.

یدفعه همه اشون با سر و صدا وارد شدن.با تعجب بهشون نگاه کردم.

_چه خبره؟آرومتر.

ترانه:تو چرا انقدر بی احساس شدی؟نباید ما رو زودتر خبردار می کردی؟

_نمی خوام برم سفر قندهار که دل تنگ بشین.فقط چند روِز،تازه خودمم دیشب فهمیدم که رفتنم حتمیه.



_بیاین تو.

لعیا:نه دیگه فقط می خواستیم ببینیمت.

_خب بیاین بیشتر هم رو ببینیم.

با باز شدن ناگهانی در و اومدن امیر فرصت نشد لعیا جوابی بده.

امیر:سالم،چرا اینجا وایسادین؟

_داشتیم می رفتیم داخل.

و به دخترا اشاره کردم که وارد بشن.

شایعه

پارت۸۷

با رفتنمون به داخل،بازار سالم و احوال پرسی داغ شد.

مامان کنار گوشم گفت:

شربت درست کردم گذاشتم یخچال،برو بریز بیار.

_چشم.

با بلند شدن من آرامش هم که کنارم نشسته بود،بلند شد و همراهم اومد.

از یخچال شربت ها رو در آوردیم و توی لیوان ریختیم.

_تو سینی رو ببر،من دستام رو بشورم و بیام.

+بدجنس سینی به این سنگینی رو من ببرم؟

با خنده گفتم:میدونی که اگه من ببرم نرسیده به پذیرایی از دستم افتادن.

+دست پا چلفتی.

_کوفت.

بعد از شستن دست هام به دنبالش رفتم و کنار مامان نشستم.

آرامش کنارم نشست:از کمر افتادم دختر.

_وزنی نداشت که،اگه یکم به مامانت توی کارهای خونه کمک کنی؛برای بلند کردن یه سینی به این سبکی اذیت نمیشی.

شایعه

پارت۸۸

آرامش:آره دیدم تو چطور بلندش کردی،نگو از بس به مامانت کمک کردی اینطوری حرفه ای شدی.

خاله شایسته:ماشاا� چه دخترای خانمی،خدا حفظتون کنه.

نگاهی به علی انداختم.چشمش به ساعت مچیش بود.

علی:بهتِر کم کم رفع زحمت کنیم.

مامان:چه زحمتی؟شما رحمتین.

_پس تا دیر نشده برم حاضر شم.

به اتاقم رفتم و لباسم رو تعویض کردم.

بهتر بود با علی ست کنم.آخه برای بار اول باهم توی همچین مکان شلوغی می رفتیم.



روسری فیروزه ای رنگم رو مدل لبنانی بستم و ساقهای ستش رو هم پوشیدم.

چادرم رو روی سرم تنظیم کردم و از اتاق خارج شدم.

رو به امیر گفتم:داداش،بی زحمت چمدونم رو از اتاق بیار.

علی بلند شد:شرمنده خیلی بهتون زحمت دادیم.

مامان:عزیزم زحمتی نبود.کاش بیشتر می موندید.

انشاا� باز هم می یایم.

خاله شایسته کنار مامان ایستاد و دستش رو گرفت:این روزایی رو که کنارتون بودم بهترین روزای زندگیم بود از بس شما 

مهربونید.

مامان با لبخند دل نشینی گفت:لطف داری عزیزم،اگه مهربونی هم بوده جواب مهربونی های خودت بوده.

دخترا دورم جمع شدند.

ترانه:چند روز می مونی؟

_شاید سه،چهار روز.

بهاره:دلم برات تنگ میشه.

_همش چهار روِز،قول میدم بیشتر نمونم.

ملودی:الکی میگه ها...یعنی اگه یک ساعت هم از تو دور باشیم خدا رو شکر میکنیم.

شایعه

پارت۸۹

با خنده گفتم:حس هامون متقابله.

با همه اشون دست دادم.

_اومدم،همگی میریم کنار ساحل.

آرامش:پس پنج روز دیگه کنار ساحل.

_خداحافظتون.

به طرف خروجی رفتم.

امیر هم به همراه بقیه چمدون به دست از خونه خارج شدند.

امیر:مواظب خودت باش.

پلکم رو روی هم فشار دادم: حتما.

بعد از خدا حافظی با مامان و بابا سوار ماشین شدم.

برای اذیت نشدن مامان و بابا گفته بودیم که به فرودگاه نیان.

*     *    *                   

دست هاش رو مشت کرده و پلک هاش رو روی هم فشار میداد.

_می ترسی؟

علی:کی؟من؟نه..

_میخوای دستت رو بگیرم؟



+اگه خودت میترسی بگیر.

با صدای مسیج گوشیم نتونستم جواب علی رو بدم.

خاله شایسته:زهرا حواست به علی باشه مادر،لحظه اوج گیری هواپیما یه خورده استرس بهش وارد میشه.

با گاز گرفتن لبم خنده ام رو کنترل کردم.

مهماندار:خانم لطفا گوشی همراهتون رو خاموش کنید.

با خاموش کردن گوشیم بدون اینکه نگاهش کنم دستم رو گذاشتم روی دستش.

برای اینکه حواسش رو پرت کنم شروع کردم حرف زدن:میگم عروسی اقوامتون فرداشبه؟

+آ..آره.

_لباس ندارما باید فردا بریم بخریم.

+می خوای امشب بریم؟

_می خوام.

+ میریم.

با بلند شدن هواپیما دستم رو محکم گرفت.

با دست چپم پشت دستش رو نوازش کردم.

_هیششش...چیزی نیست من پیشتم.

نگاه خاصش رو بدون حرف توی چشم هام دوخت.

شایعه

پارت۹۰

عـــلــــی:

کاش همیشه پیشم بودی،کااشش...

لبخندی به روم زد.

این دختر پاک و مهربون حق من بود؟

نه...باید به یکی از جنس خودش می رسید.مِن غرق گناه نباید خودخواه باشم.

ولی...

با دو ضربه آرومی که به شونه ام خورد به خودم اومدم.

+از لحظات پر از استرس و هیجان در اومدیم راحت باش.

_راحتم.

+شما که بله!

با چشم و ابرو به طرف دستم اشاره کرد:من ناراحتم.

نگاهی به طرف دستم انداختم.

طوری دستش رو گرفته بودم که انگشت هاش سفید شده بود.ُهل زده دستم رو باز کردم.

_خیلی دردت اومد؟

+نه بابا.

باخنده گفت:فقط دستم داشت خفه

 می شد.



بده ببینم چه بالیی سرت آوردم.

+چیزیش نیست.

_بذار مطمئن بشم.

دستش رو روبه روم گرفت:بیا ببین چیزیش نشده.

دستش رو گرفتم و با دقت نگاهش کردم.

شایعه

پارت۹۱

سرش رو کنار سرم قرار داد و نگاهش رو به دستش دوخت:آقای دکتر یعنی شکسته؟

به طرفش برگشتم.فاصله بینمون فقط به اندازه یک بند انگشت بود.

لبش رو گاز گرفت و صورتش رو برگردوند.پشت دستش رو بوسه ای زدم:حواسم نبود...وگرنه دستهای به این ظریفی رو 

فقط باید بهشون بوسه زد.

لپاش از خجالت سرخ شد و سرش رو انداخت پایین.

لپش رو محکم کشیدم.دستش رو گذاشت روی لپش و با تعجب بهم نگاه کرد.

شونه ای باال انداختم:دلم خواست.

چشم غره ای بهم رفت و نگاهش رو ازم گرفت.

*    *    *                     

زهــــــرا:

کلید انداخت و وارد خونه شدیم.وقتی وارد میشدی آشپزخونه سمت راستت قرار می گرفت و یه سالن بزرگ که کاغذ 

دیواری های شیری رنگ و شیکش لبخند به لبت می یاورد جلوت بود.با پیانو سیاه رنگی که یه طرفش گذاشته شده بود بی 

نظیر شده بود.

با ذوق گفتم:علی،خونه ات خیلی قشنگه.

+قابلت رو نداره.

_می تونم همه جاش رو ببینم؟

+بعد از اینکه اتاقت رو نشونت دادم حتما.

_مرسی.

به طرف اتاقی راه افتاد.

+اینجا اتاقته.

در رو باز کردم.دیوارا به رنگ آبی مالیمی بودند و وسایل اتاق آبی و سفید بودند.

تابلو دریایی که روی دیوار زده شده بود آدم رو به ساحل می برد.

+غرق نشی؟

نگاهم رو به چشم هاش دوختم:غریق نجات دارم...

شایعه



پارت۹۲

برای عوض کردن بحث گفتم:بیا یه سلفی بگیریم.

کنارم ایستاد:بگیریم.

دوربین رو باز کردم و جلوی صورتامون گرفتم.

گونه اش رو به لپم چسبوند و لبخند دندن نمایی زد.

"چلیک"(نویسنده:هعی...یاد اون زمانا)

+اینم از اولین سلفیمون.

«می ترسم اولین هایی که با هم تجربه می کنیم...

آخرین هایمان هم باشند»

_االن میذارمش اینستا.

اینستا گرام رو که باز کردم چشم هام از تعجب ِگرد شد.

_علی؟!

+هوم؟

_اینا چیه؟

+کدوما؟بده ببینم.

با دیدن عکسایی که توی هواپیما در حال  حرف زدن ازمون گرفته بودن،لبخندی روی لبش نشست.

+اینکه ماییم...چه سرعت عملی هم داشتن.

_عکسم تکراری شد.

با خنده بهم نگاه کرد.

_چیه؟

+این عکسی که االن گرفتیم قشنگتره.قبال خودمم یه عکس از دوتامون گذاشتم.

_کدوم عکس؟

+همون که توی آتلیه گرفتیم.

_آها...کپشن چی بذارم؟

دستی به ته ریشش کشید:بین این همه عاشق دلش بسته ما شد...

ای من به فدای دل دیوانه پسندش.

هشتگ هم بذار.

گوشیم رو به سمتش گرفتم:بیا خودت بذار.

از دستم گرفتش.

چادرم رو از سرم برداشتم و روی صندلی کنار پنجره نشستم.

شایعه

پارت۹۳

+بیا،تموم شد.

_مرسی.



در جواب لبخندی زد و از اتاق خارج شد.

یه دست لباس راحتی و پوشیده از چمدون برداشتم و به سمت حموم رفتم.بعد از گرفتن دوش،موهام رو باز گذاشتم تا 

خشک بشن.

از اتاق خارج شدم و شروع کردم به دید زدن.

در اولین اتاق رو باز کردم.

دهنم از تعجب باز موند.

اتاق پر از ساز های جور واجور بود.

زود در رو بستم تا کنترلم رو از دست ندم و بهشون دست نزنم.

به سمت اتاقی که رو به روی اتاقم بود حرکت کردم.

با باز کردن در اولین چیزی که توجه ام رو جلب کرد،عکس علی بود که پیرهن سفیدی با دکمه های باز پوشیده بود و دستش 

رو توی جیب شلوار سیاه رنگش فرو کرده بود.

با شنیدن صدای علی از سمت راست:کاری داری؟

جیغی کشیدم.

نگاهی به سمت راست اتاق انداختم.

حوله به دست با تعجب داشت نگام می کرد:ترسوندمت؟

شایعه

پارت۹۴

در حالی که پیشونیم رو می خاروندم گفتم:فکر کنم بی اجازه اومدم توی اتاقت..

+شک نکن اجازه دادم که االن اینجایی وگرنه همون موقعه که در رو باز کردی می تونستم بیرونت کنم...می تونی موهام رو 

خشک کنی؟

_بذار برم موهامو جمع کنم..

+همین جوری خوبه.

_پس بشین.

حوله رو از دستش گرفتم و پشتش قرار گرفتم.

نفس عمیقی کشیدم که بوی شامپوش توی بینیم پیچید.

حوله رو روی سرش گذاشتم و به صورت ماساژ روی سرش کشیدم.همین کار رو چند دقیقه انجام دادم و حوله رو از 

موهاش برداشتم.

با انگشت هام به هم ریختگی موهاش رو از بین بردم.

لبخندی روی لبم نشست.یکی از دلچسب ترین کارا لمس موهای نرمش بود.

+منو یاد مامانم می ندازی.

_برام ازش بگو.

+چشم هاش مثل تو مهربون بود...حرف هاش شیرین بود.

با لبخندش دنیا رو بهت هدیه میداد.

برق اشک رو توی چشم هاش دیدم.

طاقت ناراحتیش رو نداشتم.از پشت،دستم رو دور گردنش حلقه کردم و سرش رو بغل کردم.



_با اینکه نیستن ولی دعاهاشون همیشه همراهته.پس ناراحت نباش.

بوسه ای روی موهاش زدم.

برای اینکه حالش رو عوض کنم لبخندی روی لبم نشوندم:بهتره یکم استراحت کنی،چون قراِر امشب پاساژ گردی کنیم.

شایعه

پارت۹۵

به آرومی روی شونه اش کوبیدم.

_منم برم یکم بخوابم.

به سمت خروجی قدم برداشتم.

+زهرا؟

لبم رو بین دندون گرفتم تا جانم رو بهش  هدیه نکنم.

_بــ...بله؟

چند لحظه ای توی چشمام خیره شد.

_چیزی شده؟

+نه...فقط...خوب بخوابی!

با حالتی گیج جوابش رو دادم و از اتاق خارج شدم.به طرف اتاق موقتیم رفتم و روی تخت جا گرفتم.

عــــلـــــی:

چم شده؟!می خواستم به دختره چی بگم؟که فقط کنارم بمونه؟

یعنی انقدر تنها شدم که از یه دختر بچه بخوام کنارم بمونه؟

تا اتمام این بازی فقط یک هفته مونده.

بعد از این یک هفته میشم همون علی که بودم...سخته ولی نشدنی نیست.

تیشرتم رو از تنم بیرون آوردم و خودم روی روی تخت پرت کردم.

شایعه

پارت۹۶

زهـــرا:

هر چی از این پهلو به اون پهلو می شدم،خواب به چشم هام نمیومد.

همش چشم های پر از خواهش و صدا زدنش توی ذهنم در چرخش بود.

تنهایی با این پسر چیکار کرده..شاید هم همه غم ها به تنهاییش برنمی گرده.

سرم رو خاروندم و به سمت پهلوی چپم چرخیدم.

یعنی ممکنه به قضیه رو کم کنی ربط داشته باشه؟باید امشب ازش بپرسم جریان این قضیه چیه؟

صورتم رو توی بالشت فرو کردم و بعد از چند دقیقه به خواب آرومی رفتم.

با کوبیده شدن در پلک هام رو با زحمت از هم جدا کردم.



_ها؟

+می تونم بیام داخل؟

نگاهی به سر و وضعم انداختم.یه خورده لباسم کج شده بود.مرتبش کردم و گفتم:بیا تو.

چهارزانو روی تخت نشستم و منتظر نگاهش کردم.

+اومدم بگم:کم کم حاضر شو. و...اون چادرت که سر آستینش نگین کاری شده بود رو بپوش.

شایعه

پارت۹۷

_مامان وسایلم رو جمع کرده...بذار ببینم هستش یا نه.

از تخت پایین اومدم و به طرف چمدونم رفتم.

+تنبل!

_کی گفته؟

+دارم می بینم دیگه.

_یعنی تو لباساتو گذاشتی کمدت؟

+آره.

گوشه چمدون رو گرفتم و به سمت تخت کشیدم.

_خب تو یه پارچه خانمی واسه خودت.

نگاهی بهش انداختم پوکر داشت نگام می کرد.

ُهل گفتم:منظورم همون آقاست.

+آره می دونم!بذار کمکت کنم.

چمدون رو به راحتی بلند کرد و روی تخت گذاشت.

به تخت اشاره کردم:بشین.

روی تخت نشست و منم کنارش ایستادم.

در چمدون رو باز کردم و بر عکسش کردم.بعد از اینکه همه دل و روده اش بیرون ریخت،پرتش کردم پایین تخت.

_خب ِبگر...

با دیدن لباس زیرهام که روی تخت پخش شده بودن حرف توی دهنم خشک شد.

بدون اینکه به علی نگاه کنم تند،تند شروع کردم به جمع کردنشون و زیر پتو انداختنشون.

شایعه

پارت۹۸

بعد از جمع کردن گندی که زده بودم،به سمت علی برگشتم.

با بدجنسی داشت نگام می کرد.

_چیه؟

+چرا انقدر قرمز شدی؟پوستت به درجه سوختن نرسه؟

نگاهمو به پنجره دوختم و برای عوض کردن بحث گفتم:هوا تاریک شِد...پاشو برو حاضر شو.



+انگار یکیش جا موند...رنگ شاد هم دوست داریا.

_چی؟

با برگشتنم به طرفش و دیدن سوتین قرمز رنگم توی دستش کُپ کردم.

به طرفش خیز برداشتم که تند پشتش قایمش کرد.

_بدش من.

+چیو؟

_همونی که توی دستته.

نگاه شیطونش رو بهم دوخت و از جاش بلند شد.جلوی صورتش نگه اش داشت و بهش نگاهی انداخت:اینو میگی؟

به طرفش رفتم و خواستم از دستش بگیرمش که باالی سرش نگه اش داشت.

با خنده گفت:اگه می تونی بیا بگیرش.

_داری اذیتم می کنی...

شایعه

پارت۹۹

+یعنی دارم به هدفم نزدیک می شم؟

با ِفرزی به طرفش دوییدم.از شونه اش گرفتم و پاهام رو دور کمرش حلقه کردم.دستم رو به سمت اون المصب دراز 

کردم...

با در موندگی گفتم:هوووف...مگه چند متری؟

با خنده سرش رو توی گردنم فرو کرد.

با خوردن نفسش هاش به گردنم مور،مورم شد.گردنم رو به سمت شونه چپم خم کردم.

بوسه ای روی چونه ام زد و خیره به لب هام موند.

انگار خشک شده بودم و نمی تونستم حرکتی کنم.

دستش رو بین موهام برد و لبش رو روی لبم گذاشت.

ناخوداگاه دستم رو روی گردنش نوازش وار کشیدم و باهاش همکاری کردم.

با این کارم َجری تر شد و با انداختن خودش روی تخت،زیرش قرار گرفتم.

گاز ریزی از لبم گرفت و لبش رو بدون اینکه از پوستم جدا کنه به سمت گردنم کشید.

با خوردن دستش به شکمم به خودم اومدم و عقب کشیدم.

نگاه خمارش رو به نگاهم دوخت.

در همون وضع گونه اش رو به گونه ام چسبوند و نفسش رو به بیرون فوت کرد.

کنار گوشم لب زد:فراموشش کن...

و با سرعت از اتاق خارج شد.

موهام رو کشیدم و با ِحرس گفتم:داشتی چیکار میکردی بی شعور؟بی جنبه تر از تو ندیدم به خدا.

با تعجب به آینه که رو به روم قرار داشت نگاه کردم:دیوونه شدم دارم با خودم حرف میزنم...!

شایعه

پارت۱۰۰



بعد از پوشیدن چادرم از اتاق بیرون اومدم.

از استرس و خجالت از بس پوست لبم رو کنده بودم قرمز و پوسته،پوسته شده بود.

به سمت آشپزخونه رفتم.از یخچال لیوان آبی برداشتم.با بستن در با مرد غریبه ای چشم تو چشم شدم.

_جیییییغ...!

با چشمایی که از تعجب ِگرد شده بود گفت:چته؟

_تو کی؟اینجا چیکار میکنی؟

با ترس و نگرانی به طرف اتاق علی رفتم و با داد صداش زدم:علییییی...علییــ...

+زحمت نکش صداتو نمی شنوه.

بدون توجه بهش راهم رو ادامه دادم.

+آره برو جنازه اش کف اتاق افتاده.

با ترس به طرفش برگشتم:چـ...چی..؟!

با خونسردی گفت:برو خودت ببین.

با اعصبانیت گفتم:چی میگی واسه خودت؟

با پاهای لرزون قدمی سمتش برداشتم.

+یه جوری رفتار می کنی انگار خیلی ناراحت شدی.

با ُبهت بهش خیره شدم.با ُسستی روی زمین نشستم و اشکهام روی گونه ام سرازیر شد..

+مگه مجبورت نکرده باهاش ازدواج کنی؟

تپش قلبم بیشتر شده بود.

با هق،هق شروع کردم به صحبت کردن:کثا..فت..خیلی پستی..

دستاشو آورد باال:با همین دستا قلبشو نشونه گرفتم...

شایعه

پارت۱۰۱

قلبم تحمل این خبر رو نداشت.با احساس دردی توی قفسه سینه ام دستم رو روی قلبم گذاشتم.

نگاهی به چشماش انداختم.آشنا بود...چشماش...

نگاهش رو ازم گرفت و قدمی به عقب برداشت.

_علی...؟!

بدون هیچ حرکتی ایستاد.

با گریه دوییدم و از پشت بغلش کردم.

حال بد کنار معشوق معنا داشت...؟

بدون شک «نــه» . . .

مشتی توی کمرش کوبیدم و با گریه گفتم:خیلی...هیع..بـــ..بیشعوری..

+تو باز اشکت راه افتاد؟

با پیرهنش اشکم رو پاک کردم:مگه میذاری خشک بشه؟



دماغم رو با صدا باال کشیدم.سمتم چرخید و آستینشو به طرفم گرفت:بیا دماغت هم پاک کن.

دستش رو گرفتم و به طرف بینیم کشیدم.

با عجله دستشو کشید و دماغش رو چین داد:حال بهم زن.

یدفعه قلبم تیر کشید.دستمو روی قلبم گذاشتم و روی مبل نشستم.

شایعه

پارت۱۰۲

+حالت خوبه؟

_آره چیزی نیست.

با نگرانی جلوی پام زانو زد:چطور حالت خوبه وقتی رنگت مثل گچ دیوار سفید شده؟

_وقتی میترسم یا نگران میشم تپش قلب میگیرم.

+نـ..ناراحتی قلبی داری؟

_آره،ولی چیز مهمی نیست.

+اگه...اگه تپش قلبت بیش ازحد بره باال چه اتفاقی برات میوفته؟

حالم کمی بهتر شده بود.چادرم رو جمع کردم و از جام بلند شدم.بی خیال رو بهش گفتم:آقا پلیسه دنبالش میوفته 

میگه:ایست!

قلب منم که حرف گوش کن میگه: چشم،می ایستم.

با چشمایی که از اشک برق میزد گفت:یعنی داشتم میکشتمت؟

کنارش ایستادم و دستش رو گرفتم تا بلند بشه.

قطره اشکی که از چشمش سرازیر شده بود رو با نوک انگشتم گرفتم.

_میدونی خیلی لوسی؟

با حالت گیجی گفت:داشتم می کشتمت!

_بی تربیت!مگه من سوسکم که بکشیم؟راستی این ریشا چیه گذاشتی؟

+خواستم موقعه خرید کردن راحت باشیم..کسی واسه سلفی چیزی نیاد.

_دفعه آخرت باشه انقدر بی خبر چهره عوض میکنی.

+من دیگه غلط کنم چهره عوض کنم.

با خنده گفتم:بین غلط کردنات فراموش نکنی کجا می خواستیم بریم.

+حالت خوبه؟میخوای نریم خرید؟

_نه خرید حالمو خوب میکنه.

با خنده دستم رو گرفت و به طرف خروجی کشوندم.

شایعه

پارت۱۰۳

عـــلـــی:

بین لباسها قدم میزد و من نگرانش بودم...گفته بود حالش خوبه اما رنگ پریده اش نشون دهنده چیز دیگه ای بود.



با شنیدن صداش از فکر بیرون اومدم:این چطوره؟

برام خیلی ارزشمند بود که سلیقه ام براش مهمه.سارا هیچ وقت از من نظر نخواسته بود.

+کجایی...؟رنگش که خیلی نازه.

_قرمز؟!

+زشته؟

-توجه جلب میکنه.عروسی قاطیه ها..

+میذاشتی فرداشب میگفتی.

شونه ام رو باال انداختم:وقت نشد بگم.

_تو هم که سرت شلوووغ وقت سر خاروندن نداری.

بدون هیچ حرفی به ُغرُغر کردنش نگاه کردم.

با کشیده شدن دستم به خودم اومدم.

+تو چرا هی میری تو هپروت؟بگرد ببینم یه لباسی که بهم بیاد پیدا نمیکنی.

_پوشیده باشه دیگه؟

با تعجب بهم نگاه کرد:تو لباس غیر پوشیده اینجا می بینی؟

نگاهی به اطراف انداختم.انگار قسمتی اومده بودیم که لباسهای با حجاب درش جا داده شده بود.بدون اینکه حرفی بزنم 

چرخیدم سمت لباسها و شروع کردم به گشتن.

شایعه

پارت۱۰۴

با دیدن لباس مشکی رنگی به طرفش پا تند کردم.دستم رو سمتش دراز کردم که یکی از زیر دستم رد شد و جلوم ایستاد.

+وای مامااان...چه نازه!علی سلیقه ات هم خوبه ها.

چونه ام رو روی شونه اش گذاشتم:ما اینیم دیگه..

از گوشه چشم بهم نگاه کرد:این ریشاتو تو رو خدا به من نمال.

از عمد ریشهای مصنوعیم رو روی شونه اش کشیدم.

ازم فاصله گرفت:تو امروز چی خوردی که ِکرمای درونت به این شدت فعال شده؟

به چشمای عسلیش خیره شدم:لبای یه دختر چادری رو.

به سرعت لپش گل انداخت و به سرفه افتاد.

با نگرانی به طرفش رفتم و چند ضربه آروم به کمرش کوبیدم:چی شد یهو؟

نفس عمیقی کشید و به سمت لباس برگشت:خب همین رو برمیدارم.

با دیدن هر بار خجالت کشیدنش بیشتر عاشقش میشدم...!

آره...من عاشقشم.اونقدری که نذارم از زندگیم بره بیرون.میدونم واسش کمم...ولی دلم می خوادش....خودم می خوامش.

با صدای خانمی از پشت سرم به خودم اومدم:انتخابتون رو کردین؟

+بله...اگه ممکنه از این مدل با همین رنگ برام بیارین.

خانم:چشم،االن میارم عزیزم.

بدون اینکه بهم نگاه کنه به طرف اتاق پرو رفت.شرم و حیاش لبخندی رو روی لبم نشوند.

بعد از چند دقیقه صداش زدم:زهرا؟



+بله؟

_پوشیدی؟

+آره...ولی نمیدونم شنلش رو چطوری باید نصب کنم.به خانمه نمیگی بیاد؟

_باشه یه لحظه صبر کن.

با صدا کردن خانم و باز شدن اتاق پرو مات زیباییش شدم.

با نصب کردن شنل به لباس،از سادگی در اومد و هیکل بی نقصش هم توی دید مردهای نامحرم نبود.

شایعه

پارت۱۰۵

+چطوره؟

انگشت اشاره و شصتم رو بهم چسبوندم:عالی.

لبخند پر از ذوقی زد:همینو میخوام.

بعد از اینکه حساب کردیم از مغازه بیرون اومدیم:چیز دیگه ای هم الزم داری؟

+ِاممم...کفش و ساپورت.

بعد از خریدن ساپورت به سمت مغازهای کفش فروشی قدم برداشتیم.

نگاهی به قدم برداشتن زهرا انداختم.بدون اینکه ناز و کرشمه ای توی راه رفتنش اضاف کنه قدم برمیداشت.

با برخورد به جسم ِسفتی به خودم اومدم.

+عزیز من...شیشه چشم نداره،تو که داری.بیشتر حواستو جمع کن.

نگاهی به در مغازه ای که بهش خورده بودم انداختم:خواستم برات درو باز کنم.

با خنده گفت:تو رو خدا دیگه از این زحمتا نکش،می ترسم ِپرس شی.

بعد از زهرا وارد مغازه شدم.

_سالم... زود باش انتخاب کن.

+فعال که دارم نگاه میکنم،چیزی باب میلم بود انتخاب هم میکنم.

با انتخاب کفشی که همرنگ لباسش بود فروشنده رو صدا زدم.

_از این کفش برای خانم بیارین.

فروشنده:چشم.

بعد از آوردن کفش،زهرا روی صندلی ای نشست.

_بذار کمکت کنم.

در حالی که کفش رو به پاش نزدیک میکرد گفت:خودم میتونم.

بدون توجه به حرفش جلوی پاش زانو زدم و پاهاش رو توی کفش قرار دادم.

+مرسی.

_یکم راه برو ببین توش راحتی.

بعد از چند قدم راه رفتن که بی شباهت به پرواز هواپیما نبود ایستاد:یه خورده پاشنش بلنده.

_از یه خورده هم بیشتره.یه کفش دیگه بردار.

+همین قشنگه.تو خونه که یکم باهاش راه برم به پاشنه بلندش هم عادت میکنم.

_نیوفتی پات بشکنه بخاطر یه کفش؟



+نچ...!تو میخوای با دستت چیکار کنی؟

در حالی که حساب میکردم گفتم:چیکار میتونم کنم؟باهاش می سازم.

در حالی که خریدها توی دستم بود قدم زنان به طرف ماشین رفتیم.

+خودت خرید نداشتی؟

_نه...باید باهات صحبت کنم.

با یاداوری اتفاقاتی که برام افتاده بود حالم کمی گرفته شد.

+باشه.

به سمت پارکی به راه افتادم.

شایعه

پارت۱۰۶

چماش رو ِگرد کرد و رو بهم گفت:بستنی میخوام.

آخرش با این حالت های شیرینش یه کاری دست خودم و خودش میده...!

با بدجنسی گفتم:اجازه هست؟

+آره!همین جاها فک کنم یه بستنی فروشی بود.

با دست شکسته که نمیشه.کنار گرفتم و پارک کردم.

با تعجب نگام کرد:اینجا که بستنی فروشی نیست..

_شاید ُلپ فروشی باشه!

به دنبال حرفم محکم لپش رو کشیدم.

+آی...!

دستشو روی لپش گذاشت:چته؟!

با لبخند حرس درآری گفتم:منم دلم لپ خواست.

یدفعه به سمتم هجوم آورد و سبیلم رو توی دستش گرفت.دستمو روی دستش گذاشتم:ِهییی...!

+ها؟مگه مصنوعی نیست؟

_ول نکنی گازت می گیرم.

با تمسخر گفت:حواست باشه موقعه گاز گرفتن سبیلت نیوفته کف زمین.

_خودت خواستی...انگشتش رو محکم بین دندونم گرفتم.

شایعه

پارت۱۰۷

...ُهوی! ـُ ...هـ ـِ +ه

چند بار کوبید به شونه ام.

نه اون ول می کرد نه من...

با سوزشی که توی گوشم پیچید،فریادم به هوا رفت.



باز شدن دهنم همانا و کنده شدن سبیل هم همانا.

نمی دونستم از گوشم بنالم یا سبیلم.

در حالی که دستم رو پشت لبم گذاشته بودم رو بهش گفتم:یه سبیل آتشین طلبت.

در حالی که انگشتش رو جلوی صورتش گرفته بود گفت:اینا دندونن یا شمشیر؟!

_این سوالو من باید ازت بپرسم!گوشم از وسط نصف شد.

+خب حاال...!می خوای بستنی ندی،خب بگو نمیدم.دیگه با جونم چیکار داری؟

با خنده گفتم:ای کارد بخوره به شکمت که توی این جنگ نابرابر هم یادش نمیره چی میخواسته.

ماشین رو به راه انداختم.

_االن من چه جوری بدون سبیلم برم بستنی بگیرم؟

+هنوز چسب داره،مثل اولش برات می چسبونمش.

بعد از چند دقیقه کنار یه بستنی فروشی ایستادم.

درو باز کردم و خواستم برم بیرون که بازومو از پشت گرفت.

_کجا میری؟سبیلو جا گذاشتی.

شایعه

پارت۱۰۸

به حالت قبل برگشتم:کوش؟

+بذار خودم برات بچسبونمش.

صورتم رو نزدیکش بردم.

+چته؟

_بچسبون دیگه؟

+آها.

دماغشو چین داد و موی مصنوعی رو به پشت لبم نزدیک کرد.

بعد از اینکه جای مورد نظرش چسبوندش،چونه ام رو گرفت و به چپ و راست چرخوندش:بهتر از اولش شد.

خواستم لبخندی بزنم که یدفعه دستشو روی لبم گذاشت:نخند...نخند!

_چرا؟!

+اونقدرا هم محکم نیست...بدو برو تا نیوفتاده.

_بهتر از قبلش بود که.

زهــــرا:

با پیاده شدنش از ماشین گوشیم زنگ خورد.

_سالم مامان،چطوری؟

+سالم عزیز مادر.خوبم،تو خوبی؟مواظب خودت هستی دیگه؟

_نگران نباش،حالم خوبه.شرمنده نتونستم بهت زنگ بزنم،یه خورده سرم شلوغ بود.

+دل نگرونت بودم گفتم خودم بهت زنگ بزنم.

_قربون اون دلت برم من.

+خدا نکنه...چه خبر؟چیکار میکنی؟



_سالمتی،با علی اومدیم بیرون.

+همیشه به خوشی باشین انشاا�.بهش سالم برسون.

_مرسی،حتما.بابا و امیر خوبن؟

+خداروشکر خوبن...مزاحمت نباشم؟

_این چه حرفیه مامان؟

+خب...کاری نداری؟

_سالمتی،خدانگهدارتون.

با باز شدن در راننده بهش خیره شدم.

پالستیکی رو روی پام گذاشت.

+اینم بستنی.

در حالی که بستنی قیفی رو از پاکت در میاوردم گفتم:مامان زنگ زد حالتو پرسید.

+حالش چطور بود؟

_خداروشکر،خوب بود...وانیلی گرفتی؟

+هوم؟اون یکیو بردار.

_خب این مال تو.

از دستم گرفتش.بستنی شکالتی رو باز کردم.

در حالی که گازی به بستنیم می زدم نگاهم رو بهش دوختم:گفتی میخوای حرف بزنی.

+بستنیتو بخور،حرف هم میزنیم.

شایعه

پارت۱۰۹

بعد از اینکه بستنیمو تموم کردم به طرفش برگشتم.با حالت خاصی نگام می کرد.

نگاهم رو از چشماش گرفتم: حرف بزنیم.

تک خنده ای زد:تو مگه از طریق پوستت هم غذا میخوری؟

متعجب بهش خیره موندم.

دستمال کاغذی برداشت و جلوی صورتم گرفت:بیا جلوتر.

بدون حرف کاری که گفته بود رو انجام دادم.

با حوصله اطراف لبم رو تمیز کرد.

+مرسی،می گفتی خودم تمیز می کردم.

چند دقیقه بینمون سکوت شد...

+میدونی االن که دارم فکر میکنم شایعه ای که درست کردی،برام بد نشد...

حس بدی بهم دست داد.یعنی منو سر کار گذاشته بود؟

_مسخره ام کردی؟!اگه برات خوب شده چرا اومدی به زندگی من گند بزنی؟

+ بزار حرفمو کامل بزنم...قبل از اینکه اون شایعه پخش بشه...نامزد داشتم.

با چشمای ِگرد شده از تعجب بهش خیره شدم:یعنی من باعث جداییتون شدم؟

+تا حرفم تموم نشده نپر توی حرفم.



با کالفگی نفسم رو بیرون فرستادم.

شایعه

پارت۱۱۰

+اسمش سارا بود،دوستش داشتم...خیلی.

با شنیدن این جمله نا خوداگاه اخمام توی هم رفت و نگاهم رو به جلو دوختم.

+وقتی عکس منو کنار دوست دخترم دید...همون عکسی که درست کردی.منو از خودش روند...گفت:کسی که خیانت کاره 

رو نمیخواد...می دونست که این شایعه است ولی به روی خودش نمیاورد.تا اینکه یه روز به حرف اومد.گفت که میدونه 

اهل این کارا نیستم ولی نمی تونه باهام ادامه بده...

از حرس و ناراحتی دستش رو مشت کرده بود و صورتش قرمز شده بود.

به آرومی بهش گفتم:اگه اذیت میشی دیگه ادامه نده.

+بذار بگم خالی شم..میگفت نمیتونه با معروفیتم بسازه،نمیتونه با خیال راحت باهام بیاد بیرون.

کنارش بودم که خبر خواستگاریش بهم رسید...صداشو باالتر برد:اونم کی؟!یکی که حتی معروفتر از من بود.

مشتی روی فرمون کوبید..

با نگرانی شونه اش رو گرفتم و به آغوشم کشوندمش:ِششش...آروم باش.

شایعه

پارت۱۱۱

+اون بود که خیانت کرد...اون بود..

بوسه ای روی سرش کاشتم:خودتو اذیت نکن...مهم اینه که از زندگیت بیرون اومده.نوازش وار دستم رو توی موهاش به 

حرکت در آوردم و آیٔه قرآنی رو با صوت خوندم:

ْبَتِلیِة...(آیه۲و۳سوره انسان):ما انسان را از آب نطفه مختلط خلق کردیم و او را می  ْطَفٍة أمَشاٍج ن� َنٰسَن ِمن ن� ا َخلَْقَنا  اْالِ إن�

آزماییم و بدین سبب دارای قوای چشم و گوش گردانیدیم(۲)ما به حقیقت راه را به او نمودیم حال خواهد شکر گوید و 

خواهد کفران کند(۳)

به جای اینکه خداروشکر کنی که همچین فردی رو از زندگیت بیرون آورده نشستی غصه می خوری؟!

بدون اینکه از آغوشم بیرون بیاد گفت:تو خیلی خوبی!

_ممنون...بهتر از تو که نیستم که بخاطر من سه،چهار ساعت این موهای مصنوعی رو  روی صورتت تحمل می کنی.

ضربه ای به شونه اش زدم.زود باش برو خونه...شام هم مهمون من.

شایعه

پارت۱۱۲

یخچالو باز کردم.

+میخوای چی درست کنی؟



_نمی دونم دارم روش فکر میکنم.

+هسته اتم که نمیخوای بشکافی.

به سمتش برگشتم:چرا روی ُاپن نشستی؟میوفتی میمیریا!

_اگه آدم با افتادن از این فاصله می مرد که دیگه نیازی نبود برای کشتن خودش از پنج متری و شیش متری بپره.

_اینم حرفیه!

با در اومدن صدای یخچال سریع گوجه و تخم مرغی بیرون آوردم.

با حوصله شروع به خورد کردنشون کردم.

+ُاملت؟!

_اهوم.

+یه جوری گفتی شام با من...

_هیچ جوری نگفتم...املتی که من درست کنم با همه املتایی که تا حاال خوردی فرق داره.

+ببینیم و تعریف کنیم...میرم لباسمو عوض کنم.

و به طرف اتاقش رفت.

گوجه ها رو روی گاز گذاشتم.چادرم رو که به صندلی آویزون کرده بودم رو برداشتم و به اتاقم رفتم.

شلوار سنبادی سفید رنگی با بلوز خوش دوخت صورتیی پوشیدم و به آشپزخونه برگشتم.

علی قاشق به دست کنار ماهیتابه ایستاده بود.

کنارش رفتم و قاشقو ازش گرفتم:نمک ریختی؟

تخم مرغ ها رو توی ظرفی شکوندم و هم زدم.

_نریختی؟

با صدای خنده اش بهش نگاه کردم.

شایعه

پارت۱۱۳

+چه...شـ..شلوار باحالی...

_اگه شلوارک خودتو ببینی چیکار میکنی؟

نگاهی به شلوارک طوسی رنگش که تا باالی زانوش می رسید اندخت.

+چشه مگه؟

_این سوال برای منم پیش میاد که شلوار من چشه مگه؟

+هیچیش نیست...خیلی هم خوبه.

_میخوای مال تو.اگه دوسش داری در میارم بهت میدمشا!

با خنده ای که روی لبش بود گفت:با در آوردنش که مشکلی ندارم ولی به تو بیشتر میاد.

خودمو سرگرم گوجه ها نشون دادم ولی بدون شک نگاه دزدیدنم و لپای سرخ شده از خجالتم خبر از سوتی بزرگی میداد که 

داده بودم.

در حالی که از آشپزخونه بیرون می رفت گفت:بهش نمک نزدم.

چرا زبون من باید بدون مشورت با مغزم هر چی دلش خواست بگه؟

با چیدن میز علی رو صدا زدم:علیییی..علوووو..!بیا شام.



پشت میز نشستم و منتظرش موندم.نگاهی به ساعت انداختم.ساعت ۱۱:۱۳دقیقه بود.

با وارد شدنش نگاهم رو از ساعت مچیم گرفتم.

+علو کیه؟

چه آدم عجیبی هستی!خودتم نمی شناسی؟

شایعه

پارت۱۱۴

روبه روم نشست:خودمو که میشناسم علوو رو نمی شناسم.

_میشه گفت مخفف اسمته...بذار واضح تر بگم.تو بوشهر و استانای اطرافش آخر اسمای کسایی که باهاشون آشنان و 

رودروایستی باهم ندارن یه «او» اضاف میکنن.البته همه افراد این کارو نمی کننا.

+یعنی به مجید میگن:مجیدو؟

_اهوم...کسیو این جوری صدا نزنیا شاید دوست نداشته باشه.

+چرا دوست نداشته باشه؟جالبه که.

_کیو دیدی دوست داشته باشه اسمشو نصفه بگن یا یه چیزی بهش اضافه کنن؟

+یعنی تو هم میشی زهروو؟! (نویسنده:تازه خواهر زادم زبون باز کرده نمیدونین چه ناز صدام میزنه زهروو���)

_عه!!همین االن بهت گفتم به کسی نگو...

+خب تو هم به من گفتی.

_من یه بار گفتم.

+منم یه بار گفتم.

_هووم...غذاتو بخور.

با خوردن لقمه ای با ذوق رو بهش گفتم:خوشمزه اس؟

+املته دیگه خوشمزه و بدمزه نداره.

_املت هم غذاستا!اولین باره که درست کردم،زودی نظر بده.

یدفعه شروع کرد به سرفه کردن.با عجله لیوان آبی براش ریختم.

بعد از اینکه کمی از آب خورد و حالش بهتر شد گفت:خدا کنه لقمه آخرم مساوی با مرگم نشه.

چشم غره ای بهش رفتم:سفید برفی هم با سیب زهر آلودی که خورد نمرد،تو هم بدون شک با غذایی که من درست کردم 

نمی میری.

+خدا به فریادمون برسه.

شایعه

پارت۱۱۴

از زیر میز لگدی به پاش زدم.

+آخ...

-بخور حرف نزن.



بعد از خوردن،میز رو جمع کردم و ظرفای کثیف رو توی سینک گذاشتم و شروع کردم به شستن.

+خوشمزه بود.

به سمتش برگشتم و لبخندی به روش زدم:نوش جونت.

+توی اتاقمم اگه کاری داشتی صدام بزن.

_باشه.

بعد از اینکه کارم تموم شد به اتاقم رفتم.موهام رو بافتم و خودمو پرت کردم روی تخت.

*     *     *                     

عـــلــــی:

دوش ربع ساعته ای گرفتم.لباس هام رو پوشیدم و به آشپزخونه رفتم.

با وارد شدنم به آشپزخونه با تعجب به زهرا چشم دوختم.

+سالم صبح بخیر.چرا وایسادی؟بیا صبحونه بخور.

_سالم،صبح تو هم بخیر.کفشتو پوشیدی پاهات بهش عادت کنه؟!

+آره اگه چند بار اینجا بیوفتم،توی جشن زیر اون همه نگاه دیگه نمیوفتم.

_چه راه حلی!

+اهوم،«جایی میری؟»

چند وقته این جمله رو از کسی نفهمیدم؟

شایعه

پارت۱۱۵

اصال کسی تا حاال نگران رفت و آمدم شده که بخواد بپرسه؟

_آره...میرم استودیو آهنگ جدیدم و ضبط کنم.

صندلی رو عقب کشیدم و نشستم.چایی رو که برام ریخته بود رو جلوم گذاشت.درونم پر از حس های خوب شده بود.

از کی تا حاال صبحونه خور شده بودم؟اونم چایی که از دست یار باشه؟

+یه بخش از شعرت رو برام بخون.

ابروهام رو به معنی منفی چند بار باال انداختم:یه سوپرایِز.

با حرس نفسش رو بیرون داد و از جاش بلند شد.با بلند شدنش پاش پیچ خورد و به سمت زمین کشیده شد.

با سرعت از جام بلند شدم و بازوش رو گرفتم.

دستاش رو محکم دور کمرم پیچید:وای..اگه می خوردم زمیــ...

بین حرفش پریدم:مغزت می پاشید روی زمین.

با تعجب سرش رو باال آورد و خیره به چشم هام گفت:در این حد؟!

_کاش میوفتادی،اون وقت حدش مشخص میشد.

ابروهاش رو توی هم کشید:زودی صبحونتو بخور دیرت نشه.

سر جام برگشتم و در حالی که لقمه ای می گرفتم گفتم:خودت خوردی؟



لقمم رو از دستم گرفت و گازی بهش زد:دارم می خورم.

_نوش جون!گوشت بشه به تنت بچسبه.

+به گفتن تو نمیشه ولی به طور طبیعی میشه.

_شاید به طور طبیعی هم نشه..

+میشه.

_نمیشه.

+میشه.

_واقعا میشه؟شاید هم بِز.

و صدای خندم باال گرفت.

+پاشو...!پاشو دیرت شد.

کمی از چاییم خوردم و از جام بلند شدم.

_ظهر واسه ناهار میام.چی می خوری بگیرم؟

شونه ای باال اندخت:هر چی خودت دوست داشتی.

دماغشو کشیدم و چرخیدم که از آشپزخونه خارج بشم.

با کوبیده شدن مشتش توی کمرم متوقف شدم.

+این دماغه نه اسباب بازی.

_انگار گوشت شد به تنت چسبید.کمرم نابود شد.

لقمه ای جلوم گرفت:تو هم بخور که گوشت بشه به تنت بچسبه.

شایعه

پارت۱۱۶

شب ساعت ۸:۳۴دقیقه:

شنل لباسم رو به شونه ام وصل کردم و جلوی آینه ایستادم.با سایه سیاه رنگی که دور چشم هام کشیده بودم و رژ سرخی 

که روی لبام نشسته بود،زیباییم چند برابر شده بود.

شالم رو مدل دار سرم کردم و چادر مجلسیم رو پوشیدم.از اتاق خارج شدم و به سمت سالن قدم برداشتم که بین راه با 

صدای علی ایستادم.

+زهرا؟

_بله؟

دوباره از توی اتاقش داد زد:یه لحظه میای اتاقم؟

جلوی لباسم رو با دست گرفتم و به اتاقش رفتم.با چند ضربه به در وارد شدم.

_کاری داری؟

بدون حرف خیره نگام کرد.

_بد شدم؟

با برداشتن چند قدم روبه روم قرار گرفت.

متعجب نگاهم رو به چشم هاش دوختم.

با چشم هاش صورتم رو متر کرد و  روی لبام ایستاد.



قدمی به عقب برداشتم:چیزه...برم تو آشپزخونـ...

با گرفتن ُمچ دستم حرف توی دهنم خشک شد.

شایعه

پارت۱۱۷

با انگشت شصتش لبم رو لمس کرد.

+کم رنگش کن.

و با عجله ازم دور شد.

_توی سالن منتظرتم.

دستمالی به لبم کشیدم و منتظرش موندم.

در فاصله ای که بیاد،سلفی گرفتم و برای زینب فرستادم.

با زنگ خوردن گوشی تماس رو وصل کردم.

عـــلــــی:

موهام رو درست کردم و نگاهی به تیپ ِست شده با زهرا انداختم.راضی بودم.

از آیینه دل کندم و به سالن رفتم.با شنیدن حرفی که زهرا زد،سر جام خشک شدم.

_سالم عشقولی.خوبی؟

+ـ.......

_خداروشکر،منم خوبم.

+ـ.......

_مرسی به خوشگلی تو که نمی رسم.

+ـ.......

_تا یه چند روز دیگه میام،قول میدم بیام پیشت...

با خنده گفت:دیگه گریه نکن.منم دلم برات تنگ شده.

شایعه

پارت۱۱۸

دلش برای کی تنگ شده؟!

اگه از منم جدا بشه دلش برام تنگ میشه؟یا یه نفس راحت از دستم میکشه؟

انگار سرنوشتم سر تا سر باخت بود...!

+علی؟

با صدای آرومی گفتم:جانم؟

+ بریم دیر شد.

سویچ رو برداشتم و بدون اینکه منتظرش بمونم از خونه بیرون اومدم.



کاش می تونستم ازش بپرسم اون کسی که انقدر دلت براش تنگ شده و بهش می گی عشقولی کیه..؟ولی جرئتشو 

ندارم.نمی تونم بشنوم که بگه عشقم بود...نمی تونم بفهمم که دوستم نداره.

با سوار شدنش ماشین رو به راه انداختم.

+چیزی شده؟

_نه...مگه باید چیزی شده باشه؟

«فقط دارم از دستت میدم»

+ناراحت نباش خدا جای حق نشسته.اگه نذاشته به عشقت برسی،خواسته یکی بهتر از عشق قبلیت بهت بده.

_خدا انگار با من سر لج داره.

«داره تو رو هم ازم می گیره»

شایعه

پارت۱۱۹

+این جوری نگو...بذار زمان بگذره می فهمی یه خیریتی توش بوده.

_چرا همیشه خیریتا باید برای من باشه؟

لبخندی زد:اشتباه نکن..خدا برای همه خیر می خواد.برای منم خواسته که االن اینجام.

«کاش می تونستم لبخندتو قاب کنم روی دیوار دلم و وقتی دلم گرفت بهش خیره بشم...قطعا کلید قفل دل همین لبخنِد...»

+اصال بیا امشب غم و غصه رو بریزیم دور...فقط خوش بگذرونیم.

ماشین رو پارک کردم:فقط خوش می گذرونیم.

پیاده شدم و در رو براش باز کردم.دستم رو جلوش گرفتم.

دست توی دستم گذاشت و پرنسس وار از ماشین پیاده شد.

+مرسی.

زهــــرا:

دستم رو در آغوش گرم دستش گذاشتم و تشکری کردم.

حال بدش حالم رو بد می کرد.نمیدونم چرا...ولی حالم بد شده بود.

_خب،با لبخند برو تو.ُرقبا فکر نکنن از غصه داری دق می کنی.

بهم خیره شد و با حالت خاصی گفت:کنار تو غصه خوردن هم قشنگه.

_تصور کن اگه شاد باشی دیگه چی میشه.

با خنده دستم رو فشار داد و وارد شد.

خانمی کنار در ایستاده بود به طرف اتاقی راهنماییم کرد تا وسایلم رو بذارم.

+همین جا منتظرت میمونم.



شایعه

پارت۱۲۰

با پا گذاشتنم توی اتاق،چند خانمی که درگیر تجدید آرایش بودند بهم خیره شدند.بدون توجه بهشون گوشه ای رفتم و چادر 

مجلسیم رو در آوردم.

ناخوداگاه با شنیدن اسم علی بین حرفاشون گوشام تیز شد.

+آره خودم شنیدم عروس قبال با علی تهرانچی نامزد بوده.

±چیشد که از هم جدا شدن؟!

+خوانندِه بهش خیانت می کنه،سارا هم که می بینه بهش خیانت شده ازش جدا میشه...

بدون اینکه قدم هام دست خودم باشه بهشون نزدیک شدم.

_بهتر نیست موضوعی رو که راست و دروغش رو نمی دونید در موردش صحبت نکنید؟

با تعجب گفت:اگه راست نبود که از هم جدا نمی شدن.

_یعنی هر زن و مردی که از هم جدا بشن دلیلش خیانت بوده؟از خانم فهیمی مثل شما بعید همچین فکری کنید.نبود تفاهم 

هم می تونه دلیل جدایی باشه.

+شما از کجا می دونین که خیانت نبوده و نداشتن تفاهم بوده؟

_با اینکه مسائل زندگی دیگران به من ربطی نداره...

«با گفتن این جمله اخم هاش توی هم رفت»

_ولی مسائل زندگی شوهرم که موضوع بحث شما قرار گرفته قطعا بهم مربوطه و تا جایی که من میدونم خیانتی در کار 

نبوده،حداقل از طرف همسر من.

شایعه

پارت۱۲۱

بدون توجه به چشم های گرد شده از تعجبشون اتاق رو ترک کردم.

نگاهی به جایی که قرار بود علی منتظرم بایسته انداختم.با دیدنش لبخندی زدم و به طرفش رفتم.

دستم رو گرفت و کنار گوشم ِپچ زد:ازکنارم ُجم نخور.

برای عوض کردن َجو گفتم:می دونم خوشگلم ولی دیگه در اون حدی نیستم که بخوان بدزدنم.

+اون مغزی رو که فکر دزدیدن تو بهش خطور کنه رو میپاچونم رو دیوار.

_اوه،اوه چه خشن...

+اگه الزم باشه بخاطرت خسرویی میشم که با بی رحمی به فرهاد گفت کوه رو بکن.

با این حرفاش می خواد چی رو بهم بگه؟

یعنی ممکنه...َاه دختر فکرای صورتیتو بزن کنار.یادت نیست چطور برای عشقش ناراحت بود؟

با ایستادنش جلوی مرد و زنی به خودم اومدم.

+سالم چطورین؟

مرد:از احوال پرسی های شما..

علی دستش رو دور کمرم حلقه کرد و با خنده گفت:درگیر یار بودیم و دوستان را فراموش کردیم..

تپش قلبم باال گرفت.داره نقش بازی میکنه.تو که جریان رو می دونی چرا باور می کنی؟



شایعه

پارت۱۲۲

مرد:بی معرفت حاال من باید خبر متاهل شدنت رو از اینترنت بفهمم؟حاال هم که داریم می بینیمش معرفیش نمی کنی.

نگاهش رو بهم دوخت:همینطور که می دونین عشق زندگیم:زهرا.دستش رو به طرف مرد دراز کرد:افشین یکی از دوستام و 

بهترین آهنگسازی که دیدم.ایشون هم خانمشون؛بهاره خانم هستن.

لبخندی زدم و با بهاره دست دادم:خوشبختم.

بهاره:علی،شانس باهات یار بوده.

+چرا؟

بهاره:ماشاا� زهرا جون عین عروسک می مونه،چطوری تورو قبول کرد؟

خندیدم و دستم رو دور بازوی علی حلقه کردم:واال چی بگم؟مجبور شدم.

علی با چشم های نگران بهم خیره شد.

چشمکی بهش زدم و در جواب بهاره که پرسیده بود:چرا مجبور شدی؟ گفتم:از بس دوستش دارم.

افشین با حالت طنزی رو به بهاره گفت:یاد بگیر.

همگی زدیم زیر خنده.

من و علی برای تبریک به عروس و داماد ازشون جدا شدیم.

دستش رو فشار دادم:لبخند نشه فراموش.

با خنده به طرفم برگشت:مگه لبخند از لبام جدا میشه که فراموشش کنم؟

_نه خداروشکر.

با رسیدنمون به جایگاه عروس و داماد سکوتی بینمون قرار گرفت.

شایعه

پارت۱۲۳

علی در حالی که با آقای مشکات دست میداد رو بهشون گفت:انشاا� با هم خوشبخت بشید.

_تبریک میگم به پای هم پیر بشید.

و با سارا دست دادم.

خداروشکر انگار از حجابم متوجه می شدن که اهل دست دادن با مرد نا محرم نیستم.

سارا:علی،انگار از قبل انتخابش کرده بودی که انقدر سریع نامزد شدین.

با تعجب بهش خیره شدم.واقعا کنار شوهرش برای صحبت درباره این موضوع،نامناسب بود.

علی دست سالمش رو توی جیب شلوارش فرو کرد و با لبخند حرس دراری گفت:خداروشکر کمال همنشینی با دوستان روی 

من اثری نذاشته.

فک قفل شده سارا نشون دهنده حرس و اعصبانیتش بود.

آقای مشکات برای عوض کردن بحث گفت:خوشحال شدیم اومدین.انشاا� عروسیتون جبران کنیم.

با ترک جایگاه در حالی که از کنار دو زن فظولی که توی اتاق دیده بودم گذشتیم که هردو داشتن نگام می کردن و توی 

گوش هم ِپچ میزدن.



+چرا اخمات توی همه؟

_از آدمایی که توی زندگی دیگران سرک می کشن خوشم نمیاد.

+کسی چیزی بهت گفته؟

_نه،چیز مهمی نیست.

شایعه

پارت۱۲۴

به طرف میزی رفتیم و نشستیم.

_کی میریم خونه؟

+خسته شدی؟

_آره،عروسی ای که انقدر آدم مشهور توش باشه و حواست باشه که ازشون سلفی نخوای اصال خوش نمی گذره.

+یکم صبر کن...میریم.

_انشاا� عروسی خودت بیام خوش بگذرونم.

نگاهم رو دور سالن چرخوندم:یه چرخی بزن ببین کسی باب میلت نیست واست آستین باال بزنم؟

+باب میلم رو که قبال پیدا کردم.

یهو دلم ریخت...یعنی به همین زودی عاشق شده؟

+ناراحت شدی؟

_آره..!تو نباید به من بگی؟مگه نزدیکتر از من به تو،کسی هم هست؟اگه نپرسیده بودمم بهم نمی گفتی.

«شاید حالم رو می تونستم پشت حرف هام پنهان کنم»

_آخه نمیدونم دوستم داره یا نه.می ترسم یکی دیگه رو دوست داشته باشه.

_نفوذ بد نزن..خب یه جوری ازش بپرس که بهت شک نکنه.

شایعه

پارت۱۲۵

می خوای من ازش بپرسم؟

«کاش خدا در تقدیرم ننوشته باشد:برای عشقم که به عشقش برسد،قدمی بردارم»

دوستش دارم...کاش االن نمی فهمیدم.هر چند هر وقت هم می فهمیدم فرقی به حالم نمی کرد.

+نه...باید خودم بپرسم.

«شکر»

+تو چی؟کسیو دوست داری؟

_آره دوست دارم.

ـِ بگذارم و تو را به نام خود کنم» ــ) که روی سین نشسته ــ ـْ «کاش می توانستم به جای ساکنی (ــ



+بریم؟

_فقط نیم ساعته که اومدیم.زشت نیست؟

+خسته شدم از این همه نگاهای سنگین.بهتِر که بریم.

کلید رو توی قفل انداخت.

_زود باش.

+هولم نکن!

با باز شدن در وارد خونه شدم.کفش هام رو پرت کردم و انگشتای پام رو جمع و باز کردم.

_پاهام ترکید.

+کفشتو بردار.

_حاال بعدا برمیدارم.

به سمت اتاق پا تند کردم و وارد شدم.

شایعه

پارت۱۲۶

لباسم رو با تیشرت و شلواری که عکس خرگوش روش بود عوض کردم و به سرویس بهداشتی رفتم.بعد از شستن صورتم 

به اتاق برگشتم.خودم رو پرت کردم روی تخت و به سقف خیره شدم.

آخر این عشق چی میشه؟

به شکست ختم میشه یا به وصل؟

سرم رو به متکا کوبوندم.فقط چهار روز دیگه فرصت هست که کنارش باشم.

پس طوری این چهار روز رو بگذرون که وقتی یادش میوفتی به جای حسرتی که به دلت میشینه،لبخندی روی لبت بشینه.هر 

چند که تلخ باشه...

بدون اینکه درمورد تصمیمی که گرفتم فکر کنم،بالشتم رو برداشتم و به طرف اتاق علی گام برداشتم.

چند ضربه به در کوبیدم.

+بیا تو زهرا.

در حالی که بالشتم روی زمین کشیده می شد وارد شدم.

با باال تنه برهنه روی تخت نشسته بود.نگاهم رو به سقف دوختم.

+چیزی روی سقفه که اذیتت می کنه؟

_نچ،یه چیزی روی تخته که اذیتم می کنه.

+چیزی نیسـ...آها.

پتو رو روی خودش کشید.

+کاری داری؟

_اومدم پیشت بخوابم...



+از تنهایی می ترسی؟

سرم رو به معنی منفی به چپ و راست تکون دادم.

_بهتِر توی شبی که انقدر ناراحت و اعصبانی شدی تنهات نذارم.

+نگران نباش به تنهایی عادت دارم.

_وقتی من کنارتم ترکش کن.

روی تخت خوابیدم و گوشه ای از پتوش رو روی خودم کشیدم.

+کاش برای همیشه عادتم رو ترک کنم..

شایعه

پارت۱۲۷

_شب بخیر.

+شب تو هم بخیر.

از تکون خوردن تخت معلوم بود که غلتی زد و خوابید.

با صداش که از نزدیکیم شنیده شد نفس توی سینه ام حبس شد.

عـــلــــی:

_خوابیدی؟

با صدای خفه ای گفت:درحال خوابیدنم.

ازش بپرس،نذار این شک توی دلت دیوی بشه و همه رویاهات رو َسر بزنه

_زهرا؟

+هوم؟

_قبل از اینکه بریم عروسی با کی داشتی صحبت می کردی؟

+کسی نبوده که باهاش حرف بزنم.شاید داشتم با خودم صحبت می کردم.

_نه...داشتی با تلفن حرف میزدی.

درحالی به طرفم برمی گشت گفت:هاا...زینب بود.

_با اونی که دوستش داری هم صحبت می کنی؟

+آره،همین االن دارم باهاشـ...چی گفتی؟این چه سواالتیه که از من می پرسی؟

«ادامه حرفش چی بود؟

همین االن دارم باهاشـ..همین االن داره باهاش حرف میزنه؟

مگه غیر از من کس دیگه ای هم توی اتاق هست؟!»

+چته؟چرا اینجوری نگام می کنی؟!

لبخندی که از ذوق عالقه داشتنش بهم،روی لبم نشسته بود رو نمی تونستم جمع کنم.

_هیچی یه خورده فکرم مشغوله.

+بخواب،انشاا� درست میشه.



درست شد...خداروشکر.

شایعه

پارت۱۲۸

فردا صبح ساعت ۷:۳۵دقیقه:

با تکون خوردن چیزی توی بغلم هوشیار شدم.

از کی تا حاال بالشت حرکت می کنه؟!

با تعجب چشم هام رو باز کردم.

از ترس دادی کشیدم و دختری که توی بغلم بود رو پرت کردم و از جام بلند شدم.

+آخ..کمرم.وووی پام.

_تو کی؟

+بیشعور،روانی،آلزایمری...حاال دیگه منو نمی شناسی؟

رفتم پایین تخت و کنارش نشستم:زهرا؟!

+مرض!قلبم ترکید...

_شرمنده...خواب بودم،نفهمیدم چیکار می کنم.

+بیچاره زنت،چطوری می خواد با تو بسازه؟

_خداروشکر صبرت زیاده!

+مگه چند وقته که باهاش آشنا شدی؟

«هر چه می گویم نمی فهمی،بفهم...

دوستت دارم»

با صورت جمع شده می خواست از جاش بلند بشه که زیر گردن و پاهاش رو گرفتم و از زمین جداش کردم.

_لباس بپوش بریم دکتر.

+نمی خواد خوبم.

با ناراحتی و شرمندگی که تو صورتم هویدا بود گفتم:آخه خیلی محکم پرتت کردم.

+چیزی نیست.یکم شونه ام درد می کنه که خودش خوب میشه.

شایعه

پارت۱۲۹

_ببخش.

با حالت بامزه ای گفت:بذار فکر کنم ببینم می تونم ببخشمت.ِاممم...شرط داره.

_هر چی باشه قبول.

لبخند دندون نمایی زد:گازت بگیرم.

_چی؟!



+اگه بذاری گازت بگیرم می بخشمت.

سمت راست صورتم رو به طرفش گرفتم:باشه قبول.

زهــــرا:

در حالی که توی بغلش بودم،صورتش رو نزدیک صورتم کرد.

+باشه قبول.

شاید روی صورتش جای دندونم بمونه.

می تونم بهش لطف کنم و به جای صورتش بازوش رو گاز بگیرم.

نگاهی به بازوش انداختم.

بی تربیت،هنوز لباس نپوشیده.با بدجنسی بازوش رو بین دندونام گرفتم.

+آخ...ول کن..

ابروهام رو به نشونه منفی باال انداختم.

به آرومی روی تخت گذاشتم.

از شدت درد لبش رو بین دندونش گرفته بود.

_بخشیدمت..!

+لطف کردی!این چه نوع گاز گرفتنه؟

در حالی که به جای دندونام که روی بازوش خون مرده شده بود نگاه می کرد گفت:نگاه چه به روزم آوردی؟

_خوشکله...یه چند دقیقه دیگه بگذره کبود هم میشه.اونوقت می بینی چه اثر هنری خلق کردم.

+بیماری چیزی که نداری؟

با تعجب گفتم:ها؟مثال چه بیماری؟

+هار که نیستی؟

_بی تربیت...تو برو واسه آلزایمری که داری یه دارویی اختراع کن بدتر نشی.

از جام پا شدم و به طرف در خروجی قدم برداشتم.

+وایسا ببینم.

_چیه؟

+تو چرا چیزیت نیست؟

از شدت خنده نمی تونستم حرفی بزنم.

+مگه دستم بهت نرسه.

و به دنبال حرفش به طرفم دوید.

با عجله درو باز کردم و به طرف سالن قدم برداشتم.

_خب خوب شدم.

+منم ساده باور کردم.

شایعه

پارت۱۳۰

_تو خجالت نمی کشی با گچ دستت دنبال می کنی؟

+تو چرا خجالت نکشیدی که من با این دستم تو رو بلند کردم؟



با نفس نفس یه طرف میز غذا خوری ایستادم.

_االن چیکار کنم که کاریم نداشته باشی؟

با مظلومیت گفت:می خوام دوش بگیرم.

_تا تو بری منم صبحونه رو درست می کنم.

+با این وضعیت که نمی تونم.

_پس قبال چیکار می کردی؟

شونه هاش رو باال انداخت.

دستم رو به کمرم زدم.عجب گیری افتادما!

_پالستیک داریم؟

+کابینت سومی از سمت چپ رو ببین.

به طرف کابینتی که گفته بود رفتم.پالستیکی برداشتم و کنارش رفتم.

_بده دستتو.

دستش رو تا آرنج توی پالستیک فرو کردم.

_ِکش نداری؟

+نه.

_خب مجبوریم یکی از بندهای کفشت رو در بیاریم.

به سمت جا کفشی رفتم.

صداش از پشت سرم اومد:چیکار به کفشای من داری؟

شایعه

پارت۱۳۱

_یه بند کفشه ها...خسیس!

بند کفش رو روی پالستیک و بازوش بستم.با دیدن کبودی روی بازوش چشم هام گرد شد:چرا اینجوری شده؟

+از خودت بپرس.

با ناراحتی انگشتم رو نوازش وار روی بازوش کشیدم.

_خوب میشه.

با باال آوردن نگاهم، به نگاه خیره اش بر خوردم.

_چیزه...بریم حموم.

جلوتر به راه افتادم و وارد اتاق شدم.در کمدش رو باز کردم.

_تا تو لباسات رو در بیاری منم اومدم.

سرم رو از کمد بیرون آوردم و با لحن متعجبی گفتم:لباساتو هم می خوای دربیاری؟!

+نامحرمی نمی بینم.

در حالی که شلوار و پیرهن اسپرتی از کمد بیرون می کشیدم گفتم:ما هم که هویجی بیش نیستیم.

لباس ها رو روی تخت گذاشتم و به سمتش برگشتم.

به دیوار تکیه داده بود و توی فکر بود.

کنارش رفتم و گوشش رو پیچوندم:پسرٔه بازیگوش!یعنی تا من نگفتم نباید بری حموم؟



در حالی که سرش رو خم کرده بود تا نتونم بیشتر از این گوشش رو بپیچونم گفت:تو چرا جوگیر شدی شبیه مامانا برخورد 

میکنی؟

_باید عقده هام رو یه جا خالی کنم یا نه؟

داخل حموم شدیم.آب رو تنظیم کردم و دوش رو باز کردم.

_بیا پسرم.از چی می ترسی؟حموم که ترس نداره.

دماغش رو چین داد و گفت:لوس!

به دنبال حرفش با شلوارک اومد زیر دوش ایستاد.

روی پاهام بلند شدم و دستم رو به حالت ماساژ توی موهاش کشیدم.

شایعه

پارت۱۳۲

+رنگای شاد و جیغ رو دوست داری نه؟

_اهوم خیلی نازن.

لبخندی که روی لبش نشسته بود رو با گازی که از لباش گرفت پنهون کرد.

+معلومه!

کمی شامپو روی موهاش ریختم و شروع کردم به شستن.

+یواشتر...لباسشویی هم به این خشنی لباسارو نمی شوره.

_نگفتی،چی معلومه؟

توی چشم هام خیره شد.

+از لباس زیرت که معلومه،معلومه.

نگاهی به جلوم انداختم.لباسم خیس شده بود و لباس زیر فسفری رنگم ضایع پیدا بود.

_هییییع...!ببند چشماتو.

با خنده چشم هاشو بست.

+با اینکه دیدن لپای سرخت آرزوست.ولی سرپیچی از حرفت کار هر کسی باشه،کار من نیست.

زودی موهاش رو آب کشیدم و به سختی از قطره های آبی که روی بدنش روان بود چشم گرفتم.

_تموم شد.

دستش رو باز کردم و از حموم بیروت اومدم.

حوله رو پشت در گذاشتم.

_برات حوله گذاشتم.خوب خودتو خشک کن.به اتاقم رفتم و لباسم رو با بلوز و شلوار بادمجونی رنگ ساده ای تعویض 

کردم.

شایعه

پارت۱۳۳

سه روز بعد:



ساعت از ۸:۰۰ صبح گذشته بود و هنوز از تختم بیرون نیومده بودم.نمی خواستم با بیرون رفتنم از اتاق آخرین روزی که 

کنارش هستم شروع بشه.

با کوبیده شدن چند ضربه به در،به خودم اومدم و نگاهم رو از پنجره گرفتم.

_بله؟

سرش رو از بین در داخل آورد:اجازه هست؟

_فقط پاهات مشکل دارن که براشون اجازه ورود می خوای؟

اومد داخل و کنارم روی تخت نشست.

+از من ناراحتی؟

«من ناراحت نیستم.

می ترسم...می ترسم از روزهایی که بدون تو خواهند گذشت»

با سوزش اشک توی چشم هام نگاهم رو  از چشم هاش گرفتم و به پنجره دوختم.

_نه...ناراحت نیستم.

+چرا مثل همیشه نیستی؟

«قبال آغوشت بود،گرم بودم و حال...

زمستان رسیده است،بدون آغوش تو یخ خواهم زد»

با چونه ای لرزون رو بهش گفتم:بغلم می کنی؟

شایعه

پارت۱۳۴

کنارم دراز کشید و سرم رو به سینه اش فشرد.

+ِشششش،دختر کوچولوم چرا ناراحته؟

با شنیدن حرفی که زد هق هقم باال گرفت.

من براش فقط یه دختر کوچولو بودم..!

با صدای آرامش بخشش شروع کرد به خوندن:

غصه نخور می دونم

آهای تموم جونم

یه عمْر به پات می مونم

واسه موندن من...

قسم نخور به جونم

تک ستاره ای شبا تو آسمونم

اسم تو رو کنار من می خونن

رفتن بلد نیست که دلم قسم نخور می مونم...



مهراد جم/قسم

تیشرتش در اثر اشک هام خیس شده بود.

_دلم برات تنگ می شه...

+نرو...

روی تخت نشست.دستم رو گرفت و کنار خودش نشوندم.توی چشم هاش اشک برق میزد.

+تنهام نزار،نزار دوباره طعم تلخ جدایی رو بچشم.بخدا دیگه طاقت جدا شدن از تورو ندارم...چرا نگام می کنی؟یه چیزی 

بگو...

_به چه عنوان کنارت بمونم؟به عنوان دختر کوچولوت؟

+دوست دارم...

با چشمایی که از تعجب گرد شده بود بهش چشم دوختم.

_پس اونی...اونی که دوستش داشتی چی میشه؟

+دارم بهش میگم که می خوامش،ولی هنوز درگیر سوتفاهماته.وقتی تو هستی مگه میشه کس دیگه ای وجود داشته باشه؟

شایعه

پارت۱۳۵

دستش رو روی شونه ام گذاشت و با لحنی که پر از شک و تردید بود گفت:یعنی اشتباه فکر می کردم...که دوستم داری؟

با تکون دادن سرم به چپ و راست اشکهایی که توی چشم هام حلقه زده بودن روی گونه هام ُسر خوردن.

_دوست دارم...حتی بیشتر از اون چیزی که فکر کنـ...

با قرار گرفتن لباش روی لب هام جملم نصفه نیمه موند.دستم رو به موهاش رسوندم و باهاش همراهی کردم.

به سختی ازم جدا شد و در حالی که نگاهش به لبام بود گفت:دو هفته دیگه از این شکستگی دست خالص میشم،بعدش 

عروسیمون رو با عروسی آرشاوین میگیرم.

_آرشاوین؟!مگه نامزد داشت؟

+نه،ولی یه خبرایی هست،آرامش بهش بله رو گفته.

_عه...!زوج خوبی میشن باهم..

با کالفگی نگاهش رو از لبم گرفت و به چشم هام دوخت:چرا هی حرف و ِکش میدی؟

با بدجنسی خندیدم و از تخت پایین اومدم.

_تا دو هفته دیگه صبر کن.

دستش رو دور کمرم انداخت و گفت:تالفی این شیطنتارو آخرش سرت در میارم.

با لبخند بهش نگاه کردم:تا باشه از این تالفی ها.

+خداروشکر که دارمت.

دستام رو به حالت دعا باال آوردم:شکــ..

با گازی که از لپم گرفت جیغم به هوا رفت.

«پایان»



سالم عزیزان��

رمان اولم بود ببخشید که کم و کاستیایی داشت،ممنونم از اونایی که حمایتم کردن مخصوصا رفقای گلم و برادر عزیزم.

Cecil emadi:ارادت مند شما


